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 لوألا لصفلا

 لاصتالا يف ةيلالهتسا ةمدقم

 ا لاصتالا فيرعت ٠

 111101 1 1 ]1 1 1 ]1 1ذ 1 1 11 هرصانعو لاصتالا ةيلمع تانوكم »

 2غظ1]1]1]11111 لاصتالا تاقوعم .٠

 ٠ لاصتالا تاكبش 008 0

 ا وا اا دفا ين او يب ىدملا ةريصقلا ةركاذلا ه

 )21211111 1 0 ىدم ا ةريصق ةركاذلا تانوكم »

 111111111 0 ىدملا ةليوط ةركاذلا »٠

 000 ىدملا ةليوط ةركاذلل ديدجلا جذومنلا ٠

 ا ىدملا ةليوط ةركاذلل ةيعرفلا نزاخملا طامنأ »

 0 هذيفنتو مالكلل طيطختلا ٠



 ٠ ةلمجلا مهف يف ةركاذلا رود 0100000

 ٠ ا ا ا ا وم اا ةغلل ةيعامتجالا فئاظولا

 » ةرذقلا" ةغللاو "ةفيظنلا " ةغللا 0000 1 211010101011171

 ثلاثلا لصفلا

 ىظفللا ريغ لاصتالا

 ٠ ا هجولا ريباعت 00000000

 » ا م وس هجشا ل اس اوما مقاس ساس بانل ان نويعلا ةغل

 ٠ ا سأرلا زهو يديالا تاكرح 0017

 » ا يندبلا فقوملا

 ٠ تابارتقالا 100

 ٠ سمللا 1111

 » ةيزاوملا ةغللا 31 2130#

 ا ل مولا لو 3 ناو مما ا 1 لا و سوا سوح تاجهللا»

 ٠ ا ا ا ا 6 ةغللا فئاظو 0

 »٠ ا ةغلل ةيرحسلا ةفيظولا

 ٠ ا اا ا 8 سيلدتلا 00

 عبارلا لصفلا

 لاصتالا يف ريكفتلا عاونأ

 ٠ ا اا ايا ؟ريكفتلاب دوصقملا ام 0 100

 » و طاسة طم علا ةيساسالاريكفتلا تاراهم 0

 ٠ ايلعلا ريكفتلا تاراهم 00

 - ا ا ملا ا ا ا ا ما مظنملا ريكفتلا 1

 - ةبترلا يلاع ريكفتلا 0



 )1053:5520 00000 .يعادبالا ريكفتلا -

 921 ل و نا وز ا و .دقانلا ريكفتلا -

 )10700 .يفرعملا ءارو ام ريكفتلا -

 96 ا ممل مبان ونا اة طع .ةفرعملا ءارو ام تانوكم »

 917 1 1 ل فو ناش هم تلا ل وهو تق ا قل وام وم اكحتلا .لاصتالا يف قذاحلا ركفملا »

 98 هع همسه يس :(يراكتبالا) يعادبالا ريكفتلا تاردق ه

 10:00 00 ]1 ]ذا .ةلاصالا -

 99:1 ا ا ا .ةقالطلا -

 10004 4 و هل د ها أ ول الو ولا ا وأ و عا وق يا اقوا اغا مل وللا اع عما ل نواعم .ةنورملا -

 102 ل و ا نا 1 ا الا وكم ولا لن ورا هوو ورا لور مولا لا نيران اا وع نيركفملا طامنأ »

 سماخلا لصفلا

 تاهاجتالا رييغتو عانقإلا يف لاصتالا ةيلعاف

 ٠ ا و امال تالا ل اا هل قو وا اس ا ا تو ا سكوت .هاجتالا فيرعت 1 1097

 ل101 ا .تاهاجتالا لمع ه

 ٠ .هاجتالا نوكتي فيك 0007 0 0 0 100000

 ٠ .هاجتالا تانوكم 100

 » .كولسلاو تاهاجتالا 1100000000000

 ٠ ا ا م و ل هو هلق وما ل 1 وموت يملا مطل املا او وت اوم طعم .عانقالا 11027132

 ٠ 1ظ1070 0 000 .نقتملا يلامتحالا جذومنلا

 ٠ ا جا م ا م او وا ول اطبملو .ثدحتملا صئاصخ 11

 و اا ل ا م .نيعمتسملا صئاصخ ه 1 1:13

 ٠ لا ل لا لا لا م .يفرعم لا يكاردالا زشانتلا ةيرظن 11

 » ل ا ا ام ا ل لعل ملا يو دع مم م ل ف م طلة هدا مو .هاجتالا رييغت يف ليي ةعماج جمانرب 12016



 #1” .عانقالا ءىدابم »

 122... سس عت .لاصتالاب مئاقلا هفرعي نأ يغبني ام .تاهاجتالاو بصعتلا »

 سداسلا لصفلا

 نيدشارلا نيب لاصتالا تاقالع ةمادإ

 137 ل ل ل باجعالاو بحلا ٠

 13الف لل واس وس ول ساس ةوسستلا .بحلا عاونأ »

 14 و ا .تافاقثلا ربع بحلا »

 1142 ل 1 ال ا ناو فلوو لولا هالو ا هو داموا واقل طا وم مل د هع كو ا .تاقالعلا يف لحارملا تايرظن ٠

 124 ا ا ا لا با وا ا تب ا الا .ةافصم لا ةيرظن »

 143 و ا ا ال جو ترو م بدم جل جا وما سب تاكا م .نتسروم ةيرظن ٠

 1243 0 ا قوم ل و 11 ا دق هنو ف .رجنفيل ةيرظن ٠

 1 ا ات طل كا سا فض ما .يعامتجالا لدابتلا ةيرظن ٠

 141670 ا م ا وج ا طل و حل او ا اا .فاصنإلا ةيرظن ٠

 1418 ا قل .ةيعامتجالا ةيجولويبلا ةيرظنلا »

 ٠ ل طل 1 مولا وا اعطال ولولا طنطا او وو نط تاقالعلا ةمادا يف ؤفاكتلا رود 149

 عباسلا لصفلا

 ناودعلاو فنعلا كولس يف مالعالا لئاسو ريثأت

 * ا ل ا نس ا .ناودعلاو فنعلا ةيجولوكياس يف 1

 16 ل ا ا ا ؟ةشاشلا ىلع رهظي يذلا يناودعلا كولسلا رادقم ام »

 1ك 0 ااا م ؟نويزفلتلل سانلا ةدهاشم رادقم امه

 16 م ا تكامل ؟نيثحابلا كارداو قفتي له .ةشاشلا ىلع فنعلل نيدهاشملا كاردا »



 168 21 1 ا م اق لاما لا ا اا ساو الا م الا ؟ينويزفلتلا فنعلا راثآ ام »

 ؟يناودعلا كولسلا ىلع ةراثآب نويزفلتلا ِقأي فيك ٠

 يب... .مالعالا لئاسو يف فنعلا يف رظنلا ةداعا »





 لوألا لصفلا

 لاصتالا يف ةيلالهتسا ةمدقم





 لوألا لصفلا

 لاصتالا يف ةيلالهتسا ةمدقم

 يف اهقيرط نع ناسنالا رثؤي يتلا تايلمعلا لك 21255 تهردتصاصنءهغنمد ريهامجلاب لاصتالا ينعي

 ىلا درف نم تاهاجتالاو تادقتعملاو ميقلاو تاريخلاو براجتلاو تامولعملاو راكفالا لقن وأ ءرخآلا ناسنالا

 وأ كيرحتلا وأ ءاحيا وأ ةراثا وأ ةركفب ريشبتلا وأ نالعالا وأ عانقالا وأ تاهاجتالا رييغت فدهب ءرخا

 .ةيفرتلاو فيقثتلاو ةيبرتلا وأ ةيسفنلا برحلا وأ اهعاوناب ةعاشالا وأ ليلضتلا وأ ةروانملا وأ ضيرحتلا

 ةثيدح تاينقتو لئاسوب "اضيأ امنا ءطقف هجول اهجو " لاصتالا ” مالعالا متي نا "اطرش سيلو

 .ةروطتم

 :يه رصانع ةثالث يديلقتلا هموهفمب ” مالعالا " لاصتالا لمشيو

 26ءءانعأ لبقتسملا .3 23ءوودعع ةلاسرلا .2 5ءملع+ لسرم ا .1

 راوحلا وأ جولونملا " يتاذلا لاصتالاب ينعنو ."ايريهامج وأ "ايوفش وأ "ايتاذ نوكي نا اما لاصتالاو

 ."اعم لبقتسملاو لسرملا وه نوكيف هسفن عم ناسنالا ثدحتي نا يأ " يلخادلا

 لبقتسم اب رشابم لاصتا ىلع لسرملا هيف نوكيف 26 :0 826 يهافشلا وأ يصخشلا لاصتالا اما

 ىلا لبقتسملا نم 8606206 ةعجارلا ةيذغتلا ءوض ىلع ةلدابتملا لئاسرلا ليدعت هنكمي امك ,"يقلتملا"

 .لسرملا

 ال عيذملا وأ بتاكلا وأ ءررحما لسرملا ناف 31055 ©هميصانصنءه6هه ريهامجلاب لاصتالا ةلاح يف اما

 .دهاشتوأ عمستوأ أرقت ةعساو ريهامج مه نيعونتم نيلبقتسم عم لب ءلبقتسملاب رشابم لاصتا ىلع نوكي

 لقنلا لثم ةصاخ تالاح ءانثتساب ةرشابم ةيريهامجلا لئاسولا عم بواجتلا وأ ىدصلا عجر نم نكمتت الو

 .رشابما

 نادلب يف لاصتالا وأ مالعالا حلطصم وا موهفم وا ريبعت راشتنا نم مغرلابو

 تاراشالا لقن ةيلمعب رييبعتلا رصح ةلاح ف ىتحو ..يلاعملا ددعتم هناف ماعلا
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 ةغايص مهبجاو نم نا مالعالا ءاربخ ربتعا كلذل .ةيئاهن ةروصب ميهافم لا ددعت بنجت ىرجي الف .تامالعلاو

 لاصتالا نا" :هلوق يف 4. هرتع ريآ هيلا بهذ ام ةعئاشلا تافيرعتلا مهأ نم ناكو ,.عوضوملا لوح فيرعت

 فطاوعلاو راكفالاو تامولعملا لقن يأ .ريبعتلل "دج عساولا موهفم لا بسح تامولعم لا لقن وه

 ."خلا ....تايلباقلاو

 .”لاصتالاب ةداع ىمست ام يه تاذلاب لقنلا ةيلمع نا" :5:هام« رنياتشو 1:«8:ه» نوسلريب قلعيو

 يف سانلا ريثأت لاكشأ عيمج نع ريبعتلل لاصتالا ةملك مدختسن" اننأ :ةهد5:551 يزاتسانأ ىرت اميف

 اهتطساوب ىرجي يتلا ءزومرلاو تامالعلا مادختسا وه" لاصتالا نا ىلا::ءطدعء؛© ريتكاش بهذيو ."مهضعب

 .ةطلسلا ملع ةسايسلا دعي يذلا يسايسلا يليلحتلا هاجتالا نم برتقي فيرعت وهو ."ةطلسلا ةسرامم

 لاصتالاب مئاقلا درفلا اهاضتقمب لقني يتلا ةيلمعلا وه" لاصتالا نا :810:طهه4 دنالفوه لوقيو

 لاصتالاب مئاقلا نأ يأ ,"ةلاسرلا يلبقتسم -نيرخآلا دارفألا كولس لّدعي يل (ةيوغل زومر ةداع) تاهبنم

 .نيعم ريثأت ثادحا فدهتسي

 لوقيف .مهلوح نم يف دارفألا اهقيرط نع رثؤي يتلا تايلمعلا هنأب لاصتالا نيرظنمللا ضعب فّرعيو

 يف هنأ ينعي اذهو ءىزغم اهل ةكراشمو عويش قيقحتل زومرلا مادختسا وه" لاصتالا نا :سيروم سلراشت

 "اعئاش "اساسحا نمضتي ام اذهو رخآ صخش ىلا لقتني ام ناعرس بضغلا اذه نأف ام صخش بضغ ةلاح

 ."نمرصسصتصتممان مص ةكراشم يأ

 لواحن انرودبو «نيرخآلا مهفب اهلضفب موقن ةيلمع وه" لاصتالا نا ىري هه3ء:وهد نسردنأ نأ ريغ

 لصوتي ةيلمع وه" لاصتالا نا ىري يذلا 441«رلدأ امك فيرعت نم برتقي وهو ,"نيموهفم نوكن نا

 ."فطاوعلا وأ راكفألا سفن ىلا ناصخش اهتطساوب

 نا :1؟ءءءطر8هد113 طرت, نمد ءطق عال يجالابو ديلف شركو شيرك نوثحابلا دكؤيو

 دارفألا اهيف كلتمم يتلا ةجردلاب نكمم كلذو ..سانلا نيب يناعملا لدابت وه" لاصتالا

 وه" لاصتالا نا ىعهطصء# رنبريج ىري اميف ."ةكرتشم فقاومو تاحومطو تاظحالم

 ةرابع وه" لاصتالا ناب كطءمس:يريش يأر نم برتقيو ءزومرلا ةطساوب يعامتجا لخادت
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 ةيلمع ناب 2«ةءدم زيلف يد يأرو ,تامالعلا وأ ةغللا مادختسا عم دارفألا نم يعامتجالا لكلا نيوكت نع

 عيزوتو ةيعامتجالا ةباقرلا ةسراممو ةيعامجلا ميقلا نع ريبعتلا اهتطساوب ىرجي ةليسو يه" لاصتالا

 ."ةيعامتجالا ةيلمعلا لقنو تاعلطتلا نع ريبعتلاو دوهجلا قيسنتو

 يقيقحلا لاصتالاو .زومرلاو تامالعلا ةطساوب لعافت وه لاصتالا نا نيثحابلا نم رخآ ددع ىريو

 " جربدنل " ربتعيو .مهفلا ةدايز ىلاو رتوتلا فيفخت ىلا يدؤيو زومرلا ةطساوب ثدحي لعافتلا نم عون وه

 ينعي " نامشوك " ىلا اقفو لعافتلاو .هتجرد فلتخت نكلو ,"الاصتا رتوتلا ةدايز ىلا يدؤي يذلا لعافتلا

 قباطتت نا يرورضلا نم سيلو .ةلاسرلل يقلتملاب لاصتالاب مئاقلل ةكرتشملا تامامتهالا وأ تاريثأتلا لدابت

 .نامشوك بسح دحاو هاجتأ يف ريست لاصتالا ةيلمعف ..يقلتملاو لسرملا دنع ةلاسرلا يناعم

 اذاف ءزيمتم لكشب هبنط يحلا نئاكلا ةباجتسا ةيلمع" هنأب لاصتالا 8:ءماطءمدده نسنفيتس فّرعيو

 نأل فيرعتلا اذه ىلا "ادقن ءاربخلا ضعب هّجويو ."لاصتا كانه لصحبي ال هّبنْما يحلا نئاكلا لهاجت

 مل هنأب لصتملل يحوي ةلاسر لكل ةرشابم ةباجتسا نع ثحبلا نا مث ءاهسفن ةباجتسالا وه سيل لاصتالا

 .نيعم هّبنل ضّرعتلا درجمل ققحتي ال كولسلا يف ريثأتلاف مث نمو هفده قيقحت يف حجني

 لسرمو لبقتسم اهاضتقمب لعافتي يتلا ةيلمعلا" هنأب لاصتالا همانم 0دءمد: يريش نلوك فّرعيو

 ىلع لاصتالا موقي اذكهو ءنيعم عوضوم نع تامولعمو راكفأ لقن متيف ةنيعم ةيعامتجا نيماضم يف

 نيرخآلا كرشن نا لواحن لاصتا لك ةلاح يف اننا ينعي اذهو ."ءارآلاو ةينهذلا روصلاو تامولعملا ةكراشم

 .راكفألاو تامولعملا لدابت يف مهعم كرتشنو

 (1صع مل نعانمد 10 8لكهمد نمدصصحاتصتعمام2002-5 )هباتك يف ناراب يلئناتس فّرعيو

 فرعي اميف ."اهروهمجو لاصتالا ةليسو نيب ينعم لاب ةكراشملا قلخ ةيلمع" هنأب لاصتالا

 ةليسو طبرت ةيعامتجا ةرهاظ صوصخب تاؤبنتو تاريسفت" اهنأب لاصتالا تايرظن
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 لاصتالا نورخآ زجويو ."ةيعامتجالا انتمظنأ وأ ةيفاقثلاو ةيصخشلا انتايح نم ةددعتم بناوجب لاصتالا

 .رخآل صخش نم ةمكح وا ةراهم وا ةركف لقن ةيلمع هنأب

 قرفلا رصتقيو .ءلاصتالا تافص رياغم لكشب نوفصي باّتكلا فلتخم نا نيبتي هركذ قبس امم

 .طقف ريبعتلا بولسأ ىلع "انايحأ

 هباتك يف 1909 ةنس يف 0هاله يلوك هعضو يذلا فيرعتلا ريثأت تحت لظ موهفملا ناف ةقيقحلا يفو

 يأ -روطتتو دجوت نا ةيرشبلا تاقالعلل نكمي يتلا ةموظنملا ءلاصتالا انه مهفن :وهو 5هءادل 0عدمن فهد

 «فقوملاو .هجولا ريباعت ىلع يوتحتو «تافاسملاو داعبألا ربع اهثب لئاسو كلذ يف امب ةيركفلا زومرلا عيمج

 ام لكو فتاهلاو .قربلاو .ةيديدحلا ككسلاو ,ةعابطلاو .تاملكلاو .ةباتكلاو .توصلا تاربنو ؛تاكرحلاو

 .نمزلاو تافاسملا ىلع ةرطيسلا لاجم يف تابستكم نم لصحيس

 ال هنأ امك ,ةيرشبلا تاقالعلا يف ةلادعلاو ةوخألا لوح ةيلاثملاب عبشم عقاولا يف ىلوك فيرعت نا

 تايوتحملا تاذ لاصتالا موهفم ذخأ نمزلا رورمبو اذكهو .يريهامجلا لاصتالاو ديدحلا ككس نيب قّرفي

 .ةفاقثلا رصانع نم يساسأ رصنعك لاصتالا موهفم ةغايص كلذ نع "الدب متو «ةيزمرلا

 اطبار "لاصتا يه ةفاقثلا نا" :لوقي ةتماصلا ةغللا هباتك يف لوه صوصخلا اذهب بتك دقو

 .ةفاقثلا ترفاوت لاصتالا رفاوت املكف ءلاصتالاب ةيراضحلاو ةيفاقثلا تازاجنالا

 تاعامجلاو دارفألا نيب ةدئاسلا ةيعامتجالا تاقالعلا عون وه لاصتالا ةيلمع يف يساسألا رصنعلاو

 مكحتت مهريدمو نيفظوملا نيب وأ مهسردمو ةبلطلا نيب ةيعامتجالا ةقالعلاف «ةيلاصتالا ةيلمعلا يف نيكرتشملا

 .مهنيب ثدحي لاصتا يأ يف "اريثك

 دقانلا دارأ امدنع 1935 ةنس يفف هرمألا مهيلع طلتخي نيريثكلا ناف لاصتالا راشتنا نم مغرلابو

 ناونع رييغت ىلا ةياهنلا يف رطضا لاصتالا نع تاحورطا :هباتك عبط 1. 8س« كروب يكيرمألا فوسليفلاو

 .تانويزفلتلا نع ةسارد هنودعيس ءاّرقلا نأ نم رشانلا فوختل باتكلا
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 ىلا دحاو كرتشم نم ربخلا لقن يف قيفوتلا ةلاح يف طقف لاصتالا نع ملكتن اننا :نامشوك لوقيو

 تامولعملل عساولا لابقتسالاو رشنلا ةيلمع وه " مالعالا " يريهامجلا لاصتالا ناف ىرخأ ةملكبو .رخآ

 حاجب يبت ىفلا

 ريبعتلا يرجي (روصلا ءزومرلا ,تامالعلا ,ةغللا) لاصتالل ىلوألا تاينقتلا نا 5همنءريباس ريبخلا ىريو

 نع متي يتلا لاصتالا ةيلمع ىلا ةراشا مدختستو ةفصك 0هممصنءهنهد ةملكب ةيزيلجنالا ةغللاب اهنع

 همست متءهنممععمجلا ةغيص مادختساب ةيوناثلا تاينقتلا نع ريبعتلا يرجي امنيب «ىنعم لقن اهقيرط

 .نويزفلتلاو ةعاذالاك لاصتالا تاسسؤم وأ اهسفن لئاسرلا ىلا ريشتو

 تافيرعتلا ضعب داريا يف مهرودب اوماقو مهولدب اولدأ دقف برعلا " مالعالا " لاصتالا ءاملع اما

 ديوزت وه مالعالا" هلوقب مالعالا فّرع يذلا ماما ميهاربا روتكدلا مهسأر ىلع ناكو ةقباسلا ءارآلاب ةرثأتملا

 يأر (قلخ وأ) نيوكت ىلع مهدعاست يتلا ةتباثلا قئاقحلاو ةميلسلا تامولعملاو ةحيحصلا رابخألاب سانلا

 ةيلقع نع "ايعوضوم "ريبعت يأرلا اذه ربعي ثيحب تالكشملا نم ةلكشم وأ عئاقولا نم ةعقاو يف بئاص

 ."مهلويمو مهتاهاجتاو ريهامجلا

 مالعالا ذاتسأ يقوقادلا ميهاربا روتكدلا هدروأ ام وه مالعالل لماشو عماج ييرع فيرعت ريخ لعلو

 :لوقي ثيح «مالعالا مسق /دادغب ةعماج يف قباسلا

 اهمضهو عمتجملا عم هلعافت يف يناسنالا ركفلاب لصتي ام ّلكو تامولعملا يقلت ةيلمع وه مالعالا"

 وأ ةيعمسلا وأ ةءورقملا مالعالا لئاسوب يملاعلاو يموقلاو يرطقلا عمتجملا تابلطتم قفو اهلاسرا ةداعاو

 ."دحاو نآ يف ةيسأرو ةيقفأ ةكرح يف "نويزفلتلاك" ةيرصبلا -ةيعمسلا

 هاوتحم يف مضي يذلا ريهامجلاب لاصتالا لاكشأ نم لكش وه مالعالا نا ىلا صلخن كلذ ءوض يف

 :قآلا فيرعتلا هل حرتقنو .ديشرتلاو ميلعتلاو ,ةماعلا تاقالعلاو -هيفرتلا -ينفلا عاتمالاو ءنالعالاو ةياعدلا

 تا[ دب



 وا صخش نم زومرلاو راكفألاو فراعملاو تامولعملا لقن اهقيرط نع متي يتلا ةيلمعلا وه مالعالا"

 اهب مئاقلا تاياغ وأ فادهأ قيقحت فدهتست ةلود وا نيرخآ وا رخآ صخش ىلا ؛ةلود وا ةمظنم وا ةعامج

 ."اهل يقلتملا تاعانقو تاهاجتا يف رييغت ثادحاب

 لاصتالا ةيلمع تانوكم

 "لسرم" صخش نم " ةلاسر " زمر وأ ىنعموأ ةمولعم وأ ةركف لقن يه لاصتالا ةيلمع نأ ىلا انرشأ

 ةانق ربع ةلاسرلا لقتنتو .فقاوملا فالتخاب فلتخت "لقن ةانق" ةليسو قيرط نع "لبقتسم" صخش ىلا

 وأ عمتجملا يف ةعئاش زومر وأ لبقتسملاو لسرملا نيب اهيلع قفتمو ةموهفم زومر لكش ىلع لاصتالا

 .اهنمضتت يتلا ةراضحلا

 هعقوتي ام بسحب فرصتيو اهلبقتيو "احيحص امهف لبقتسم ا اهمهفيو ةميلس ةلاسرلا لصت دقو

 رفني وأ اهمهفي نأ نود نم لبقتسملا ىلا ةلاسرلا لصت نيحو .ةحجان لاصتالا ةيلمع نوكت اهنيحو ءلسرملا

 لصحيو .ةلشاف دعت لاصتالا ةيلمع نآف ةلاحلا هذه يفو ءلسرملا هدارأ ام قفو ىلع فرصتي ال هنأف ءاهنم

 لسرملا ققحتي نأ نكمملا نم نكلو .ةهوشم وأ ةصقان لصت دق وأ رخآل وأ ببسل ةلاسرلا لصت ال نأ اضيا

 طاحي نأ كلذب دوصقملاو ,"ةدترملا ةيذغتلا" ىمسي ام وأ " رثألا عاجرا " قيرط نع هتلاسر ةجيتن نم

 وأ هيلا لصت مملو ام ببسل اهليبس تلض ام اذا وأ لبقتسملا دنع راثآ نم هتلاسر ىلع بترتي امب املع لسرملا

 نم نوكت يأ ةيلصألا لاصتالا ةيلمع راسم سكع رثألا عاجرا راسم نوكيو .ةهوشم وأ ةصقان هتلصو

 .اهب هعانقا وأ لبقتسملا دنع ميهافملا حيحصت اهتفيظوو لسرملا ىلا لبقتسملا

 لاصتالا ةيلمع رصانع

 :ةيلاتلا رصانعلا نم لاصتالا ةيلمع نوكتت

 .ردصللا وأ لسرملا .1
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 .موهفم لكش يف ةلاسرلا ليجستو ةمجرت .2

 .لاصتالا عوضوم ةلاسرلا .3

 .لاصتالا ةليسو .4

 .اهلبقتسي يذلا صخشلا ةطساوب ةلاسرلا مهفت .5

 .تامولعملا عاجرتسا .6

 :ردصملا وأ لسرم ا .1

 يف نيلماعلا ءاضعألا نم وضعب يميظنتلا لكيهلا يف تامولعملا لسرم وأ لاصتالا ردصم ددحتي

 همايقل ةددحم فادهأ نع "الضف تامولعملاو اياونلاو راكفألا ضعب هىدل نوكي ةسسؤملا وا ميظنتلا

 .لاصتالا ةيلمعب

 :موهفم لكش يف ةلاسرلا ليجستو ةمجرت .2

 مهف ثادحال ةلاسرلا لبقتسم نيبو هنيب ةيمومعلاو كارتشالا نم عون قيقحت ىلا لسرملا فدهي

 ىلا لسرملا وضعلا تامولعمو اياونو راكفأ ةمجرتل ةرورض كانهف يلاتلابو .ددحم فده قيقحتو كرتشم

 ىلا كلذ ريشيو .ةموهفم ةغل وأ زومر لكش يف لسرملا هدصقي امع ريبعتلا ةرورض كلذ ينعيو .مظنم لكش

 .اهنم ضرغلا مهفتي نأ اهلبقتسي يذلا صخشلل نكمي ةلاسر ىلا لسرملا هدصقي ام ةمجرت

 :ةلاسرلا .3

 لكش يف نيعم ردصمب ةصاخ تامولعمو راكفأ نم هتمجرت نكمأ ام يقيقحلا جتانلا يه ةلاسرلا

 قيقحت يف "اساسأ رولبتي يذلاو اهلسرمل يقيقحلا فدهلا يه ةلاحلا هذه يف ةلاسرلاو .اهمهفت نكمي ةغل

 .يميظنتلا لكيهلا يف نيددحم دارفأ وأ تاهجب لاعفلا لاصتالا
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 :لاصتالا ةليسو .4

 رايتخاب صاخلا رارقلا نع هلصف نكمي ال ةيلاصتالا ةلاسرلا تايوتحم ديدحتب صاخلا رارقلا نا

 .لبقتسملا ىلا لسرملا نم ةلاسرلا هذه لمحيس يذلا ذفنملا وأ ةليسولا

 :اهنم ةيميظنتلا ةئيبلا يف لاصتالا ةليسول ةفلتخم لاكشأ كلانهو

 " هجول اهجو " هيلا لسرملاو لسرملا نيب رشابملا لاصتالا »

 .هعاونأب فتاهلا ةطساوب لاصتالا »

 ."يميظنتلا ءادألا قاطن جراخ " ةيمسرلا ريغ تالاصتالا »

 .تاعامتجالا لالخ نم لاصتالا »

 .ةبوتكملا لئاسولا قيرط نع لاصتالا ٠

 .هيلا لسرملاو لسرملا نيب صاخشألا ضعب قيرط نع تارابعلاو تاملكلا لدابت ٠

 .تنرتنالا ربيع لاصتالا »

 .ةعاذالا ربع لاصتالا ٠

 .ةيئاضفلا تاونقلا ريع لاصتالا ٠

 :ةلاسرلا مهفت 5

 تامامتهاب ةلاسرلا تايوتحم طابترا ىدم ىلع اهنم ةياغلا قيقحتو لاصتالا ةيلمع لامك فقوتي

 يلاتلابو اهتايوتحم تالولدم ىلا اهب رظني نأ ةلاسرلا لبقتسمل نكمي يتلا ةقيرطلا يف كلذ رثؤيو .هيلا لسرملا

 .اهلسرم نع يلاحلا هعابطنا نع "الضف ميظنتلا يف ةقباسلا هتربخبو اهل همهفت ةقيرط

 كلذ سكعنا املك ءلسرملا فادهأو اياونل اقفاوم ةلاسرلا تايوتحمل هيلا لسرملا مّهفت ناك املكو

 .ةيلعافلا نم ةبسانم ةجردب اهمامتاو لاصتالا ةيلمع حاجن ىلع

 :تامولعملا عاجرتسا .6

 لسرم ةفرعم يف يساسألا رودلا "ةعجارلا ةيذغتلا "رثألا عاجرتسا ةيلمع بعلت
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 يذلا فدهلا عم كلذ قافتا ىدمو اهل هتباجتسا ىدمو اهلبقتسم ىدل ريثأت نم هتلاسر هتثدحا ام ةلاسرلا

 .الصأ لسرملا هددح

 :ةيلاتلا قئارطلا مادختساب تامولعملا عاجرتسا ةيلمع متتو

 فارطالاو ريدملا نيب متي يذلا " هجول اهجو " رشابملا لاصتالا لالخ نم تامولعملل رشابملا عاجرتسالا .أ

 لسرم نيب تامولعملل يوفشلا لدابتلا قيرط نع كلذ متي ةداعو .ةسسؤملا وأ ميظنتلا يف ىرخألا

 لبقتسممل ةنيعم رهاظم لالخ نم تامولعملا عاجرتسا نم لسرملا نكمتي دقو .اهلبقتسمو ةلاسرلا

 نم ةلاسرلا مهف ءوس سملي وأ ةلاسرلا تايوتحم نم ماعلا اضرلا مدع نع ريبعتلا لثم ةلاسرلا

 .سوؤرما

 يتلا رهاوظلا لسرملا ظحالي نأ ةرشابملا ريغ لئاسولا ةلثمأ نمو تامولعملل رشابم ريغ عاجرتسا .ب

 :لثم لاصتالا ةيلمع ةيلعاف مدع هل حضوت

 .ةيجاتنالا ةيافكلا يف ظوحلملا ضافخنالا ٠

 .نيلماعلا بايغ تالدعم يف ةدرطمل ا ةدايزلا ٠

 .لمعلا نارود تالدعم يف ةظوحلملا ةدايزلا »

 .لوؤسملا اهيلع فرشي يتلا ةيميظنتلا تادحولا نيب فيعضلا قيسنتلا ٠

 لكشب لواحي يذلا وه العاف نوكي نا ديري يذلا ةسسؤم يف لوؤسملا صخشلا ناف امومعو

 ةيمهأب ماتلا هعانتقا نع الضف ءميظنتلا يف لاصتالا ةيلمع ءادأ يف هتيلعافو هتيافك ىوتسم يعي نأ رمتسم

 .ةسسؤللا فادهأ قيقحت يف لاصتالا ةيلمع

 لاصتالا تاقوعم

 مدع وأ ةرشوشلا رداصم ضعب رهظت دقف .تاقوعم وأ لكاشم نودب ميظنتلا يف لاصتالا متيال

 ءالولا نم للقت يتلا لماوعلا هذه مهأ نمو .ةديدع لماوعل ةجيتن بولطملا لكشلاب ةلاسرلا قفدت ماظتنا

 :يلي ام ةأشنملاب نيلماعلا نيب ةلاسرلاب ناميالاو

 .اهتايوتحم ىلا ةلاسرلا لبقتسم هابتنا مدع ٠

 .ردصملا وأ هيلا لسرملا ةطساوب ءاوس ةلاسرلا نم دوصقملل قيقد مهفت دوجو مدع »
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 .نيفلتخم صاخشأل ةفلتخم ناعمو تالالد اهل ةلاسرلا يف تاملك مادختسا »

 .هيلا لسرملا وأ لسرملا نم لكل تقولا طغض »

 .لاصتالا ةيلمع حاجن ىلع ةلاسرلا لبقتسمم يصخشلا مكحلاريثأت »

 :قآلا ةاعارم بجي لاصتالا ةيلمع يف باعصلا هذه ريثأت ىلع بلغتللو

 اذا اهنع ضرعي وأ تامولعملا ىلع لبقي صخشلاف ,صخشلا تابغرو قفتي لكشب تامولعملا ميدقت .1

 ميمصتو تابغرلاو تاجاحلا كلت مهفت ىلا لسرملا وعدي اذهو ءال مأ هتاجايتحا عم قفتت تناك

 .اهل اعبت لاصتالا لئاسو

 .ةريغص تادحو يف تامولعملا ميدقت .2

 لعفلا درو تامولعملا يف هرظن ةهجو حرشي نأل تامولعملا هيلا لسرملا صخشلل ةصرفلا ةحاتا .3

 هتاذب وه هدصقي يذلا ىنعملا نأ نم دكأتي يل ةصرفلا تامولعملا لسرمل ءيهي كلذو .هسفن

 .هيلا لسرملا همهف يذلا ىنعم ا

 وأ ريخأت نود نيلماعلا ىلا ةحيحصلاو ةقيقدلا تامولعملا نم ةيمك ربكأ لاصيا وه هلك فدهلاو

 ابلس رثؤي دق .ةمظنملاب نيلماعلا نيب يمسرلا ريغ تالاصتالا زاهج مايقو تاعئاشلا راشتنا ىلا وعدي شيوشت

 .ةيجاتنالا ةءافكلاو ةيونعملا حورلا يف

 :لاصتالا تاكبش

 كلت سكعنتو .دارفألا نيب ةلخادتملا تاقالعلا نم ةدقعم ةكبش هنأ ىلع يرادالا ميظنتلا ىلا رظني

 ام قئارطلا هذه نمو .ميظنتلا ءاضعأ نيب لاصتالل ةريثك قئارط وأ ةددعتم تاكبش دوجو ىلع تاقالعلا

 :يأي
 نأ نكميو .ميظنتلا يف ةطلسلا لسلست تاوطخل اقبط لئاسرلا ءاقتنا لالخ نم متي يذلا لاصتالا .1

 ."ءالمزلا نيب " يقفألا لاصتالا وأ ءلفسأ ىلا ىلعأ نم وأ ىلعأ ىلا لفسأ نم كلذ نوكي

 نم ةنيعم ريراقت ماسقألا ءاسؤر ضعب لسري امنيح كلذو ال فرح لكش ىلع متي يذلا لاصتالا .2

 .مهئاسؤر ىلا لامعألا
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 ةفلتخم نكامأ نم نيسوؤرملا نم ةعبرأ موقي امنيح كلذو >2 فرح لكش ىلع متي يذلا لاصتالا .3

 ."اعيمج مهنيب هزكرم عقي يذلا مهسيئر ىلا ريراقت ةباتكب يمرهلا ميظنتلاب

 هئاضعأ كولسل ةزيمملا صئاصخلاو هسفن ميظنتلا فورظ ىلع ةبسانملا لاصتالا ةقيرط فقوتتو

 :ةيتآلا يحاونلل مهفتلا بلطتي كلذو

 كلت اهيوتحت يتلا تامولعملا ةقد يف حضاو لكشب رثؤت لئاسرلا لقن يف ةعبتملا لاصتالا ةقيرط نا .1

 .لئاسرلا

 .هتابجاول درفلا ءادأ ىوتسمو ةقيرط ىلع ميظنتلاب ةقبطملا لاصتالا ةقيرط سكعنت .2

 .مهفئاظو نع دارفألا تاعومجمو دارفألا اضر ىوتسم ىلع لاصتالا ةقيرط رثؤت .3

 يف اماه "ارود بعلي فوس هقيبطتو هرايتخا متي يذلا لاصتالا لكيه نأ لوقلا نكمي كلذبو

 .ميظنتلا لخاد دارفألا نيب لعافتلا طامنأ ديدحت

 لاصتالا ةيلمع يف رثؤت يتلا ةيميظنتلا لماوعلا

 .يتآلا اهنم ركذن لاصتالا ةيلعاف يف يساسأ ريثأت اهل يتلا ةيميظنتلا لماوعلا نم ديدعلا كلانه

 :يمرهلا ميظنتلا يف درفلا زكرم .1

 كلانهو :ميظنتلا اذه لخاد متت يتلا لاصتالا ةيلمعب ةريبك ةلص يمسرلا ميظنتلا يف درفلا زكرمل

 :يميظنتلا لاصتالا ةيلمعل داعبأ ةثالث

 .لفسأ ىلا ىلعأ نم تالاصتالا قفدت ٠

 .ىلعأ ىلا لفسأ نم تالاصتالا قفدت ٠

 .ةفلتخملا ةيميظنتلا تايوتسملا يف يقفأ لكشب تالاصتالا قفدت ٠

 امامتها ىلعأ ىلا لفسأ نم قفدتت يتلا تالاصتالاو ةيقفألا تالاصتالا تلان دقو

 م



 رماوأ نع ةرابع اهنا ىلع تالاصتالا ةيلمع ىلا نيريدملل ةقيضلا ةرظنلا نم جتنو .ةيرادالا طاسوألا يف اليلق

 تامولعملاب ةرظنلا هذه تطبترا امك ءلقأ يميظنت ىوتسم ىلا ايلعلا ةرادالا نم ةرداص تاسايسو تاميلعتو

 .ايلعلا ةيميظنتلا تايوتسملا يف ةرادالا ىلا اهلاسرا متيو ةرشابملا ةرادالا ىوتسم نم دعت يتلا ريراقتلاو

 :هتيمهأو لاصتالا ةقيقحب نيلماعلا مهف ةدايز 2

 املك بيردتلا ىوتسم عفتريو ةيبيردتلا جماربلا قيرط نع هتيمهأب نيلماعلا ةيعوتب كلذ ققحتيو

 ةمظنملاب دصقي) .ةمظنملا لخاد تالاصتالا طيشنتو ريسيت ىلع ريثأت هل دئاعلا نأل ءيفيظولا ىوتسم ا عفترا

 ,لامع ةباقن ,ةعماج ءىفشتسم ءةرازو :لثم .ةيلهأ وا ةيمسر ,ةسسؤم وا .ةرئاد يأ ءيرادألا موهفملاب

 :تالاصتالا طيشنتو ريسيت لفكي امب ةمظنملا ميظنت ةداعا .د

 :يلي ام اهتاونق ريصقتو اهطيسبتو تالاصتالا ريسيت ةيلمع فادهأ نم

 .دهجلاو تقولا راصتخا

 .لاصتالا طوطخ ريصقتو تامولعم ا لدابتو تارارقلا ذختت يتلا زكارملا ددع ةدايز ٠

 .لمعلا اهيلا جاتحي ال يتلا ةيرادالا تايوتسملا ضعب ءاغلاب فارشالا قاطن قييضت ٠

 .لاصتالا ليهستل ضعب نم اهضعب عم لماعتت يتلا تارادالا برق ٠

 :نيلماعلا ىدل لاصتالا تاراهم ريوطت .4

 :قآلاب اهزجون اضيا تاداشرا نمضتت تاراهملا هذهو

 دارفألا نيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو هنومضمو ثيدحلا ىوتحمب مامتهالا ينعتو :ثدحتلا تاراهم ٠

 .نيرخآلا يف هريثأت ةفرعمو ثيدحلل بسانملا تقولا رايتخاو

 ءاطخألا بنجتو ةقيقدلا ةيعوضوملا ةيرادالا ةباتكلا ىلع نيلماعلا بيردت ينعتو :ةباتكلا تاراهم ٠

 ةيقرتو ةيوغللا نيلماعلا تامولعم ةليصح ةدايزو ريكفتلا ريوطت بلطتي اذهو ءةيئالمالاو ةيئاجهلا

 .ةباتكلا يف مهبولسأ
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 .ًأرقي ام همهفو ةءارقلا يف درفلا ةعرس ةدايزب متهت هذهو :ةءارقلا تاراهم ٠

 .هعمس ىلا لصي امم تانايبو تامولعم نم همهي ام درفلا رايتخا ينعتو :تاصنالا تاراهم »

 .لاصتالا ةيلمعل ةقحال وأ ةمزالم وأ ةقباس يهو :ريكفتلا ةراهم »

 .لاصتالا لئاسو مادختسا يف نيلماعلا ةراهم ةدايزب ددحتتو :ةينقت تاراهم ٠

 ةلوهسلا تانايبلاو تامولعم لا ظفحل ماظن يأ يف رفاوتي نأ بجي :تامولعملا ظفح مظن ريوطت »

 نمأ قيقحتو ظفحلا ةيلمعل ةبولطملا ةحاسملا يف داصتقالاو دهجلاو لاملا يف ةرفولاو ةطاسبلاو

 .تانايبلاو تامولعملا هذهل ةنمضتملا ةطرشألاو قاروألاو تادنتسملا نامأو

 فّرعتو ةسسؤملا يف نيلماعلا بناج نم ةكراشمو ىروش ينعت يه :ةدايقلا ةيطارقوميد وحن هاجتالا »

 .تاعاشالل اضفخو ءقدصأو طشنأ تالاصتا "اضيأ ينعتو .مهئارآو مهراكفأ

 يفو .تالاصتالا تقو ليلقتو تالاصتالا ريسيت ىلا يدؤي كلذو :ةسسؤملا يف نيلماعلا نيب ةقثلا ميعدت »

 "امئاد كانه نوكي روهمجلا دارفأو نيلماعلا نيبو ضعبب مهضعب نيلماعلا نيب ةقثلا مادعنا لظ

 .لاصتالا عوضوم تابثالو مت دق الاصتا كانه نا بابثال دنتسمب بوتكم لاصتا

 تاهاجتالا تداس ةمظنملا يف ةبجوملا تاهاجتالا تداس اذا :ةبلاسلا تاهاجتالا نع نيلماعلا يلخت ٠

 ."اضعب مهضعب نيلماعلا عمو روهمجلا عم ةلماعملا وحن ةبجوملا

 .دارفالا نيب ةيدرفلا قورفلاب نيلماعلا ةيعوت ٠

 .ديجلا لاصتالل "اقوعم نوكت ال ىتح ةيسفنلا تالكشملاو دقنلا نم نيلماعلا صيلخت

 يتلا تاعئاشلا ليلقتل كلذو تامولعملاو قئاقحلا نم ردق ربكأب ةيمسرلا ريغ تالاصتالا ةكبش ميعدت ٠

 تداز املك ضومغلا داز املك :وه يجولوكيس نوناق انيدل) تامولعملا صقن لظ يف رهدزت

 .(تاعاشالا

 نيعم يرادا ىوتسم يف نولماعلا نكمتي ىتح كلذو ة ققألا تالاصتالا طيشنت ٠
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 ميظنتلا ةيزكرم اهببسب يتلا تالكشملا نم للقي وهف تارادالا فلتخم يف ضعبلا مهضعبب لاصتالا

 ةفرعمو ةأشنملا تارادا نيب نواعتلا نامضل كلذكو دهجلاو تقولا يف ةدايزلا ثيح نم لاصتالل

 نأ سوؤرملل يغبني نكلو ءىرخألا تارادالا يف مهئالمز هب موقي يذلا لمعلاب ةأشنملاب نيلماعلا

 تالاصتالا هذه جئاتنب هربخي نأ بجي امك ىرخألا تارادالاب لاصتالا لبق هسيئر نذا ىلع لصحي

 .اهيف افرط وه يتلا ةيقفألا

 ريوطتل لخدم لا وه ميوقتلا اذهو ءلاصتالا فادهأ قيقحت نم دكأتلل كلذو :لاصتالا جئاتن مييقت ٠

 ."البقتسم تالاصتالا نيسحتو
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 يناثلا لصفلا

 ةغللا ةيجولوكيس
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 يناثلا لصفلا

 ةغللا ةيجولوكيس

 نل فوس اننأف ,ةغللا ناديم يف ةريثك تاسارد نم رفوتم ام مغرو ءزيمتمو ريبك يرشب زاجنا ةغللا

 " تاوصالا ليلحتو .ةغلل ةيجلسفلاو ةيئايزيفلا بناوجلا ليبق نم اهيف ةديدع لئاسم ىلا قرطتن

 ةغللا ةيجولوكيس " نع لصف دوجو نم فدهلا نا وه يرهوج ببسل ..اهريغو " تاميفروملاو تامينوفلا

 يف نيلغتشم لا ديفي يذلا لكشلاب اهيف ةيسفنلاو ةيعامتجالا بناوجلا ىلع زيكرتلا وه باتكلا اذه يف "

 ."اضيأ ماعلا ءيراقلاو ..ةءورقملاو ةيئرطاو ةيعمسلا لاصتالا لئاسو

 ةغللا ةعيبط

 ىلا اهيف لصوت لحنلا ىلع ةشهدم براجت ”8:ةوءط 1954" شيرف ىرجا يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف

 نع "ارتم وليك رشع ةثالث ةفاسم اهنع دعبي يذلا قيحرلا ناكم ىلع اهتاليمز لدت نا عيطتست ةلحنلا نا

 ةصقر ةفاسم لكل نا "اضيا فشتكاو .ناسنألل ةبسنلاب "ارتم وليك فلا يلاوح لداعت ةفاسم يهو ..ةيلخلا

 يتلا حايرلا ةعرسو ناكملا هاجتا رابتعالا رظنب ذخأت اهنأف ةصقرلا هذه يدؤت امدنع ةلحنلا ناو ..اهب ةصاخ

 ولو ىتح قيحرلا ردصم ىلع لدت نا عيطتست ةلحنلا نا ىلا "اضيأ لصوتو .ناكملا كلذ وحن اهناريط يف رثؤت

 .يقفا ال يدومع هاجتا يفو .ديدش مالظ يف اهتاليمز ماما اهتصقر تدا

 "ادج ةهيبش ةغل لحنلل نا تدكا ءنيقيمع لمأتو ريكفت ىلا ةلهذملا تافاشتكالا هذه تدأ دقلو

 عضو دقلف .ةياغلل ةمهم جئاتنب تءاج ةقحاللا براجتلا نا ريغ .ةليسولا يف تفلتخا ناو ناسنالا ةغلب

 كلت نم تالحن رشع ذخا مث ,يلس ال جرب اهيلع موقي تنمسالا نم ةدعاق ىلع لحنلا ايالخ ىدحا شيرف

 لولحمب دوزم ءاذغلل ردصم ىلا اهلصوا نا ىلا جربلا كلذ لخاد "ارتم نيسمخ ةفاسم اهب دعصو ةيلخلا

 ,جربلا لفسا ىلا تداع ركسلا لولحم ناكم تالحنلا هذه تفشتكا نا دعبو .كانه اهكرتو ..ركسلا
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 ريطت نا لدبف ..بيرغ ءيش لصحو .ةلماك تاعاس عبرا ةدمل اهتاليمز ماما ةنيعم تاصقر ةيدأتب تماقو

 نكلو جربلا لوح تاهاجتالا عيمج يف ريطت تذخا اهنأف ,عقوتم وه امك ءركسلا لولحم ناكم ىلا تالحنلا

 يف ةمهملاو ميمصتلا يف ةطيسبلا ةبرجتلا هذه نمو .جربلا ىلا ةدحاو ةلحن دعصت ملو ءطقف يقفا لكشب

 امهو ."لفسا"و "ىلعا" وا "تحت"و "قوف" :ميهافم لحنلا ةغل يف دجوي ال هنا شيرف جتنتسا ةجيتنلا

 يف امهلخديو امهعم فيكتي نا لحنلا ناكماب ناك اذا ام فرعي نا شيرف لواح ناذللا ناديدجلا ناموهفملا

 ىدل سيل هنأب لوقلا ىلا ناديملا اذه يف نوثحابلا صلخ ىرخا براجتو تالواحمو ةبرجتلا هذه نمو .هتغل

 ةغل يف رفاوتت يتلا تافصاوملا عيمج اهيف رفاوتت ةيقيقح ةغل ةيرشبلا ريغ ىرخالا تاقولخملا نم يأ

 .ناسنالا

 ءايشا ىلا ريشت نا عيطتست ناسنالا ةغل نا اهنم ,رشبلا ةغل اهب زيمتت ةريثك تافصاوم كانه نا

 ,تاقولخملا نم هريغ وأ ناسنالا اهيدؤي يتلا لاعفالا ىلا ريشت نا اهنكمي امك ؛عقاولا طاع يف ةسوسحم

 " ةرجش " ةملكف ,ميمعتلا ةيصاخب "اضيأ زيمتت امك ,ةدرجملا ةينهذلا راكفالا نع ربعت نا "اضيأ اهناكمأبو

 يف ةهباشتم تماد ام راجشالا لك يأ ..ةريبك وأ .ةريغص ةرجش وأ......لاقترب «ةلخن ةرجش ىلا ريشت نا نكمي

 .اهليصافت تافالتخا مغربو اهرهوج

 الا اهل ىنعم ال ءابلاو ءاهلاو لاذلا :فورحف .اهل ىنعم ال ناسنالا ةغل يف ةدرفملا تاوصالاو

 .نافلتخم ناينعم نيتدرفملا الكلو ,حتفلاب " بهذ " وأ نوكسلاب " بهذ " لوقنف اهبيكرت يرجي امدنع

 لعلو ."اناكمو "انامز ثدحتملا نع ةديعب ثادحاو ءايشا ىلا ريشت نا رشبلا ةغل ةعاطتسأب نا امك

 راشا يتلا ةفصلا يه ىرخالا تاقولخملا تاغل نع رشبلا ةغل اهب زيمتت يتلا ةيمها رثكالا ةيصاخلا

 رودقمب نا يا .راكتبالاو قلخلا ىلع ةيرشبلا ةغللا ةردق يه كلت ..ةيوغللا هتايرظن يف يكسموشت اهيلا

 تادرفم نم بكري ناو لب .ءتادرفملا نم فالالا تائم ةدرفملا تاوصالا نم بكري نا طقف سيل ناسنالا

 فقوم لا بسح كلذو لبق نم هب حمسي مل امم اههابشاو لمجلا نم ىصحي ال "اددع ةفلتخملا ةغللا

3 



 امدنع اههابشاو لمجلا نم هل رصح ال "اددع مهفي نا هتعاطتساب نا امك .مالكلا بلطتت يتلا فورظلاو

 .اهعمسي

 ةغللا باستكا

 ةغللا ملعت لعجي "ارشب مهنوك يف "ائيش كلانه نا ودبيو .ةغللا نييداعلا رشبلا عيمج بستكي

 ماعلا ءاحنا لك يف لافطالا يمّتيو .رليك نيليه ةلاح لثم مصلا لافطالل ةبسنلاب ىتح ."انكمم "ارما

 .فصنلاو ةثلاثلا ةنسلاو لفطلا رمع نم ىلوالا فصنلاو ةنسلا نيب ام ءنيتنس ةدم يف ةغللا تايساسا

 .تامولعملا ليلحت ةيرظن اهمها ,ةغللا باستكا ةيلمع ريسفت تلواح تايرظنلا نم ددع كلانهو

 ةيوغل دعاوق نوملعتي ماعلا نم ناكم لك يف لافطالا نا يكسموشت مهزرياو ةيرظنلا هذه باحصا ىريو

 بيكرت وذ ناسنالا نأب ةغللا دعاوق باستكا يف ةلئاهلا ةعرسلا هذه يحوتو .ةلئاه ةعرسب ديقعتلا ةغلاب

 لوح تايضرفلا نيوكتو اهملستي يتلا ةيوغللا تانايبلا ليلحت قيرط نع ةغللا باستكال هلهؤي صاخ

 مسأ تايضرفلا ةغايصو تامولعملا ليلحت ىلع ةردقلا هذه ىلع قلطيو .ةيوغللا تابيكرتلا ءانب ةيفيك

 ,ةيساسالا تاءافكلا ديوزت يف "ارود ةيثارولا لماوعلل نأب ةيرظنلا هذه باحصا ىريو .تامولعملا ليلحت

 .ةغللا باستكال "ايثارو "اليم ناسنالا ىدل ناو

 :ةغللا ةيمنتل يلخاد دادعتسا مهيدل سانلا نا ىري يذلا يأرلا ةيلاتلا تاظحالملا دكؤتو

 ةفاك ماعلا تاعمتجم ديعص ىلع ةغللا باستكا لحارم لسلست هباشت .1

 ةغلل ةركبللا عيضرلا ةيساسح .2

 سرخلا عضرلا لافطالا دنع ةغللاب ةطبترملا تاردقلا روهظ .3

 .(2005 ,.حلاص) خملاو يسفنتلا زاهجلاو يناسنالا مالكلا صصختو .4
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 اهبسكي يتلا ىرخالا تاداعلا لثم كلذ يف اهلثم ةبستكم ةداع ةغللا نا ىرت ةيرظن كانهو

 .(ةانصصعم 1957) رثكس فورعملا سفنلا ماع مسأب ةيرظنلا هذه طبترتو .هتايح يف ناسنالا

 ضرتفيو ءرركتي نأل لعفلا ةعزن وأ ليم " ينعي يذلا ءزيزعتلا موهفم ىلع ةيرظنلا هذه موقتو

 يفو ."ةباجتسالا يّوقت وأ معدت ةيلمع ةيا وه " وأ " ةأفاكم ىلع يوضعلا نئاكلا لوصحل كلذ ثودح

 نيذلا نيرخالا تاباجتسا نم لفطلا هيلع لصحي ام وه زيزعتلا نوكي يوغللا كولسلا وأ ةغللا باستكا

 هذهل "اقفو ,ةغللاف .اهريغ نود ةنيعم ةيوغل تاباجتسا روهظ لامتحا نم ديزت يتلاو هتغل نوملكتي

 ةداع اهنم "ايعامتجا لوبقملا لكشلا حبصي ةيجراخ تارثؤلب تاباجتسا وأ لعف دودر نم فلأتت «ةيرظنلا

 .عمتجملا هل اهمدقي يتلا ةباثالا قيرط نع درفلا ىدل

 لفطلا ىدل ةغللا باستكا نا ودبي " هنأب لوقلا ىلا ةغللا نع هتاسارد يف "1982" ينادمحلا صلخيو

 رمي لفطلا نا ىلا ريشت انتاسارد نم ترفاوت يتلا لئالدلا نا امك .هيدل يلقعلا ومنلاب "اقيثو "اطابترا طبتري

 ةيرظن ديؤت ةغللا يف فرصلاو وحنلا باستكا جئاتن نا امك :ةفلتخملا ةغللا بناوج باستكال ةيلاتتم لحارمب

 ردقا " ةيزيزعتلا " ةيطرشلا ةيرظنلا نا انل ودبي امنيب ..ةيطرشلا ةيرظنلا ديؤت امم رثكا تامولعم ا ليلحت

 .تاملكلل لفطلا باستكا ةيفيك ريسفت ىلع

 ىنعملاو ركفلاو ةغللا

 نم نيعون نيب نوزيميو .ةفلتخم ةيلقع ةطشنأل ةماع ةيمستك ريكفتلا سفنلا ءاملع لمعتسي

 .ددحم فده نود عوضوم نم رثكا نيب تتشم لا طاشنلا ىلع قلطيو هّجوملا ريغ ريكفتلا :امه ريكفتلا

 .ةلكشم وأ فقومب طبترمو نيعم فده وحن هّجومو ءطبضلا نم ةيلاع ةجردب زيمتي يذلا هجوملا ريكفتلاو

 ىلع امبرو ,ةغللا ىلعو روصتلا نم ةديدع زرط ىلع دمتعي نا لمتحي ريكفتلا نا سفنلا ءاملع ىريو

 ."ايلاح اهمهفن ال ىرخا تاردق
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 نم فلتخت اهنع ريبعتلا ةقيرط نكلو ةيناسنالا سيساحالاو رعاشملا نع ريبعتلل ةليسو ةغللا نا

 ةحيرش زييمتل ةمهملا رصانعلا دحا لثمت ةغللاف .ىرخأ ىلا ةيعامتجا ةقبط وأ ةئف نمو ءرخآ ىلا درف

 ةلالد حئارشلا كلت ىلع لدت ةنيعم ةيعامتجا حئارشب ةصاخ ةيوغل رهاظم كلانهف .ىرخأ نع ةيعامتجا

 ةاضقلا ةغلو ءنييمالا ةغل نع فلتخت نيفقثملا ةغلو ءنيدشارلا ةغل نع فلتخت لافطالا ةغلف .ةحضاو

 .مهريغ وأ...نيدادحلا وأ ءنيدلا لاجرو ةذتاسالا ةغل نع فلتخت راجتلا ةغلو ءءابطالا ةغل نع فلتخت

 وأ ثيدحلا يف نيكراشملاو ةهج نم عوضوملا ريغتب ريغتت درفلا اهلمعتسي يتلا ةيوغللا بيلاسالا نا

 يعامتجا اهضعب ءاهسفن ةغللا نع ةجراخ ىرخا لماوع لعفب ريغتت امك .ىرخا ةهج نم هل نيعمتسم ا

 .امهيلك نم جيزم وأ يسفن اهضعبو

 ةسمخ ىلا درفلا اهلمعتسي نا نكمي يتلا بيلاسالا ميسقتب (1962 :1005) سوج نترام ماق دقلو

 :يه

 .دماجلا بولسالا .أ

 طاشنلا يف كراشي ال هنوك "ايبلس عمتسملا رود نوكيو "ادج يمسر مالك بولسالا اذه يف لمعتسي

 ةيعدالاو ةيمسرلا بطخلا يف بولسالا اذه لامعتسا رثكيو .ملكتملا عطاقي نا ثدحي ام "اردان هنأل يوغللا

 ."اعوبطم رشني ام مظعمو .تايحرسملا ليثمتو رعشلا ءاقلاو ةسدقملا بتكلا ةوالتو «تانالعالاو تاولصلاو

 :يمسرلا بولسالا .ب

 تدعا دق ةبطخلا نوكتو ؛سانلا نم عمج ماما ىقلت يتلا بطخلا يف بولسالا اذه لمعتسي

 ضعبو نويزفلتلاو ةعاذالا جمارب نم ددع يف "اضيأ بولسالا اذه رثكيو .ةيانعب أرقتو ديج لكشب

 .ةيميلعتلا تاسسؤم لا يف ىقلت يتلا تارضاحملا
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 «يقلتملاو ثدحتملا نيب ةديعب ةيعامتجا ةفاسم دوجو وه بولسالا اذه لامعتسال ةيسفنلا ةلالدلاو

 .ةددشتملا رسالا يف هابأ نبالا وأ ,ريبكلا هسيئر طيسب فظوم ملكي امدنع لاحلا يه امك

 :يراشتسالا بولسالا .ج

 يف عمتسم ا لعافت دوجو يضتقي هنكلو ,بناوجلا نم ريثك يف يمسرلا بولسالا بولسمالا اذه هبشي

 ىلا ليميو ؛ةننقملا تارابعلا لامعتسا نع دعتبي هنا امك «ةريبك ةيانعب مالكلل ثدحتملا ططخي الو .ثيدحلا

 روما نوشقاني امدنع هئارازوو ءارزولا سيئر نيب بولسالا اذه رثكيو .ةرصتخم ةيوغل بيكارت لامعتسا

 .عمتجم ا وأ ةلودلا

 :يداعلا بولسالا .د

 "افولأم "اعوضوم مهتشقانم ىدل سانلا نم ةعامج وأ .ءاقدصالا نيب بولسالا اذه لامعتسا رثكي

 ناك اذاو .نيفقثملا نم ثيدحلا يف نوكراشملا ناك ول ىتح ةماعلا ةغللا غيص بولسالا اذه يف رثكتو .مهيدل

 ةصاخلا ةغللا هيلع بلغت مهثيدح ناف :ةددحم ةيعامتجا ةحيرش وأ ةنيعم ةنهم ىلا نومتني نوكراشمل ا

 هيف رثكتو .تاقيلعتلاو تاعطاقملاو تالخادملاو تاشقانملا بولسالا اذه يف رثكتو ةحيرشلا وأ ةنهملا كلتب

 .ةراشالاب تاءاميالاو ةدرفملا تاملكلا ىتحو لب لمجلا هابشاو ةصقانلا لمجلا "اضيا

 :ةديدشلا ةفلالا بولسا ه

 «تاءاهاو ةدرفم تاملكو لمج هابشا نم ةداع فلأتيو :ةيمسر بيلاسالا لقا وه بولسالا اذه

 بيلاسالا نع بولسالا اذه زيممب امو .ةنيعم ةيعامتجا ةحيرشب ةصاخلا تادرفملاو ؛ةيماعلا ةجهللا هدوستو

 اذه لامعتسا رثكيو .تامولعملاو راكفالل هلقن نم رثكا رعاشملاو فطاوعلا نع ريبعتلا ىلا فدهي هنا وه ىرخالا

 تاقالع اهطبرت ةنيعم ةعومجم دارفا نيب كلذكو نيبيبحلاو نيجوزلا نيبو ةدحاولا ةرسالا دارفا نيب بولمالا
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 حانج يف نيحارج ءابطا وأ .ةدحاو ةسردم يف نيملعملا نم ةعومجم وأ مدقلا ةركل قيرف ءاضعا لثم ةقيثو

 .كلذ هباش امو ..ةباصع دارفا وأ ءدحاو

 بولسالا لامعتسا نوكيو ةنيعم ةيعامتجا فقاوم همكحت يوغللا لكشلا وا بولسالا رايتخا نا

 ةيبرعلا ةغللاب نيدلا لجر ثدحت اذاف .مالكلا هيف لاقي يذلا ماقملل "ابسانم ناك اذا "الوبقم يوغللا

 عم وأ يمومع ةرايس قئاس عم كلذ لعف اذا هنكلو .."الوبقم نوكي همالك ناف ةينيد ةبسانم يف ىحصفلا

 .ةيرخسلاو ءزهلا عضوم يف نوكيس امبرو ,بسانم ريغ نوكي ماقملا نأف...باصق

 تابثأل اما اذه نوكيو ماقملا نع رظنلا ضغب ”انيعم "ابولسا لمعتسي نا ملكتملا ررقي نا ثدحيو

 ةحيرشب "اصاخ "ايوغل ىوتسم لمعتسي اهدنعو .هتيمهأب نيعمتسملا راعشا وأ .هئامتناو ثدحتملا ةيوه

 "اهبشت نيفقثملا ةغلب فقثم ريغ يرث لجر ثدحتي نأك .مهب هبشتلا دصقب .هتحيرش نم ىلعأ ةيعامتجا

 .ةيرخسلاو ءزهلل هسفن ضرعيف مهب

 ىنعم ا

 يتلا تاملكلا لوقت نا كنم تبلط ولف .ىرخا يناعمب وأ ةباجتساب ىنعملا طبتري ذا ..ةطبار ىنعم ا

 ةلاحلا هذه يف كنأف...ةبلط «ةيانب ءبتك ,ةملعم ,ملعم :لوقتف " ةسردم " :كل لوقا امدنع كنهذ يف درت

 دق نوكت ىرخا ةيحان نمو -تاملكلا هذهب تقطن يأ -ةيحان نم ةباجتساب تاطابترا تمدق دق نوكت

 اهناو ,ةيسفنلا ثادحالا نيب طباور يه يناعملا نا :ينعي اذهو ىرخا يناعمب " ةسردم " تاطابترا تمدق

 .ضعبب اهطبرتو ةيسفنلا تايلمعلاو ثادحالا نيب طسوتت يأ ..ةطيسو تايلمع

 هجاوي امدنعو .بستكملا كولسلا نم ةعساو ةربخ هيدل عمجتت هنأف هتربخ عستتو ناسنالا ركفي امدنعو

 ملعت يف "اقباس هملعت امم ديفتسيف "اقباس اهب رم دق ناك تامهم ماما هسفن دجي ةديدج ةيميلعت تامهم

 اهملعت لهسي ةديدج ةيركف وأ ةيميلعت تامهم يه ىنعملا تاذ تامهملا نأب لوقلا نكمي اذهلو .ةديدجلا تامهملا

 اهكلتمت يتلا تاطابترالا ددع دايدزاب "احوضو دادزي ةملكلا ىنعم نا ينعي اذهو .ةقباس تاملعت نمضتت اهنأل
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 ىنعملا دادزا املكو .."احوضو ةملكلا ىنعم دادزا تاطابترالا ددع دادزا املكف ءدرفلا تاربخ عاستاب ةملكلا

 .ملعتلا ةعرس تدادزا "احوضو

 :ينادجولا ىنعملاو يلالدلا ىنعما

 بناجلا امه ىنعملل نيبناج نيب اوزيم ةغللا سفن ملع يف نيثحابلا نأ ىلا (1982) ينادمحلا ريشي

 .ينادجولا بناجلاو يلالدلا

 ىلا يل ترشا ؟ةليمجلا نونفلا ةيميداكا نيأ كتلأس اذاف .يلالدلا ىنعملا وه ةملكلا هيلا ريشت ام نا

 تايطعم ريثتسي الو ىنعملا ريغتيال ثيحب دحاو ءيش ىلع ةلالدلل تاملكلا ركتبت مولعلا يفو .اهناكم

 يف اما .ةددحم ءايشا اندصق " نيجسكوالا " وأ الثم " بلقلا " انلق اذاف .يلالدلا ىنعم ا نم ريغت ةيلاعفنا

 .تالاعفناو "اراكفا يوتحتل عستت اذا «ةينادجو يناعم لمحت تاملكلا ناف ءةيمويلا ةغللا

 ناريبعتلاف ."افلتخم "اينادجو ىنعم امهنم لك لمحت امنيب يلالدلا ىنعم ا سفن ناتملك لمحت دقو

 نكلو .عراشلا وه ليبسلا ناذا .يلالدلا ىنعملا سفن ناكلتمي "الثم " عراوشلا ءانبا " و " ليبسلا ءانبا "

 نم ةيمها ربكا ينادجولا ىنعملا نوكي تاملكلا نم ريثك يفو .ةفلتخم نوكت امهناريثي يتلا تالاعفنالا

 يف نولماعلاو نويعاذالاو نوصاصقلاو ءارعشلاو ءابدالا دمتعيو .بعشلا «ةمالا ءنطولا :لثم يلالدلا ىنعملا

 ىنعملا ىلع راصتقالا ءاملعلا لواحي امنيب ,"اريبك "ادامتعا تاملكلل ينادجولا ىنعملا ىلع نويزفلتلاو امنيسلا

 .كلذ مهنكما ام يلالدلا

 وأ حرفلاو ةداعسلاب ةقلعتملا رعاشملا نع ريبعتلا ىدل هتالاح ىلعا يف نوكي ةغلل ينادجولا ىنعملاو

 حرفلا ىلع ةلالد ءانغلاو ريفصتلا نم سيساحالا كلت نع ريبعتلا ىوتسم حوارتيو .ءايتسالا بضغلاو نزحلا

 يفو .رثنو رعش نم بدالا عاونأ ىقرا ىلا .ديدشلا بضغلا ىلع ةلالد فيدجتلا وأ متشلا وأ ,ةداعسلاو

 اذا امع رظنلا ضغب ناسنالا لخاد يف امع سيفنتلا نم "اعون ةغللا لامعتسا نوكي تالاحلا هذه مظعم

 .ال ما مالكلا كلذ عمسي نم كانه ناك
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 ,مهراكفأ ىنعم نع اورّبعي يكل نوثدحتي سانلاف ءىنعملا ليصوت وه ةغلل سيئرلا فدهلا نا

 عاونأ هل ىنعملا نكل .ةغل كلنه نوكت ال ىنعملا نودو ءنورخآلا هلوقي ام ىنعم اوفشتكي يكل نوعمتسيو

 رصتقي ال ةحافت ةملك نأ ينعي يذلا «يموهفملا ىنعملا كلانهف ..ينادجولاو يلالدلا نيينعملل ةفاضأ ةريثك

 هيبشتلاو معطلاو نوللاو لكشلا ثيح نم عاونأ ىلع ةحافتلا نأ اضيا ينعي لب ةملكلا هيلا ريشت ام ىلع

 يذلا يطبارتلا ىنعملا انيدلو .يدام موهفمل اليمج افصو ينعت ماشلا حافت اهنأك اهدودخ :كلوقف ءاضيا

 نم بلطن نيح عادبالا تارابتخا ضعب يف لصحي ام اذهو ءىرخأ تاملكب ةملكلا طابترا ربع انل حضتي

 ىلع ءاضيا يطرشلا ىنعملا كلانهو .الثم (ةسردم) ةملك هعامس ىدل تاملكلا نم ددع ربكأ ركذ بيجتسملا

 يناعملا سكعب ديعس نع ةديج يناعم كنهذ يف يعدتسي (ميرك لجر ديعس) كلوقف .فولفاب ةقيرط

 .(قراس لجر ديحو) كلوق اهريثي يتلا ةيبلسلا

 ظافلا تالالد نا ىرت يتلا ةيلقعلا تايرظنلا اهمها ىنعملا ريسفتل تايرظن تس نم رثكا كلانهو

 تايرظنلا يف ىنعملا ةيلمع رهوج ةركفلا ّدعتو .ةيدام ريغو ةيدام :ثادحالا نم نيتتف نيب ثدحت ةغللا

 يتلا اهسفن تاباجتسالل اهطيرشت ةطساوب اهيناعم ققحت زومرلا نا ةيطرشلا تايرظنلا ىرت اميف «ةيلقعلا

 رانلا ةيؤر اهيلا يدؤت يتلا اهسفن تاباجتسالا ىلا يدؤي ال ران ةملك عامسف ءاهتاذ ءايشالل ةباجتساك ردصت

 .(1990 .ءفسوي) اهتاذ

 تامولعملا ليلحت

 تامولعم لا نع ثحاب ماظن هنا ىلع ناسنالا ىلا ثيدحلا يملعلا فقوملا رظني

 ةزهجا كلتمم وهف .تانارتقالا هيلا مدقت نا ةئيبلا نم رظتني ال لاعف نئاك هناو .اهل مظنمو

 مخض ددع نم فلؤمو ديقعتلاب ءيلم طاع نم تامولعم لا صالختسا ىلع ةرداق ةيكاردا

 عيطتسي ال ناسنالاو .ةيعيبطلاو ةيعامتجالا رهاوظلا نم ةدماجلاو ةيحلا تانئاكلا نم

 .اهيف شيعي يتلا ةئيبلا نم اهملستي يتلا ةيجراخلا تاراشالا لك بعوتسي وا جلاعي نا
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 دبالو .كاردالا موهفم وه تاساردلا نم ريثكلا هلوح تيرجا يرهوج موهفم ىلع ةجلاعملا هذه دمتعتو

 ليلحتب هتقالعو كاردالا نع "اطيسب ولو "ائيش فرعي نا يوغللا لاصتالا ناديم يف لمعي نم لكل

 .تامولعم ا

 ةئيب لازتخا اهنع مجني ةيلمع] هنأب هفيرعت نكمي هنأف فيرعتب كاردالا ديدحت اندرا اذا اننا

 ةمظنالا تايلمع 00:ماد: تاجرخم هنا وأ .هيلع ةرطيسلا يبصعلا زاهجلا عيطتسي طسبم ماظن ىلا ةدقعم

 .[تاساسحالا ربع ةملستملا تامولعملل ةيسحلا

 حضوي انه همدقن يذلا جذومنلاو .تامولعملا ةجلاعمو ميظنت ةيلمعل جذامن ةدع تحرط دقلو

 ءاهلحارم :ليبق نم ناسنالا لخاد تامولعملا اهب رمت يتلا ةيكاردالا ةيلمعلل ةماعلا صئاصخلا نم ريثكلا

 .اهنيب ةلدابتملا تالاصتالاو ءاهتاونق ءاهنزخ ءاهتليخا وا اهروصو اهلثمت

 سسالا ىلع انه زكرتس اننأف باتك نم رثكا اهل جاتحي ذا ءكلذ ليصافت ركذ ةبوعص نم مغرلابو

 .كاردالا نع ةماع ةروص ءاطعا لجا نم ناسنالا لخاد تامولعملا راسم ةماعلا طوطخلاو

 يراركتلا عاجرتسالا

 لاقتنا يف ةمولعم لا ظفح 1 1 5 عاجرتسا

 م.ق.ذ | .ط.ذ

 ةيسحلا تاركاذلا

 ةيرصبلا-
 ةيعمسلا-
 ىرخأ-

 ةداع ةمولعملا دقفن
 ةداع ةمولعملا دقفن ةيناث 15-25 لالخ يف

 ةدحاو ةيناث لالخ يف

 تامولعملا ةجلاعمو ميظنت ةيلمعل جذومن :(1) مقر لكش

 لقأ اهيف ىقبتو ةيرصبلاو ةيعمسلا اميسال ةيسحلا تاركاذلا ىلا ةمولعملا لخدت

 ةجلاعمو ميظنت راسم يف ىلوألا ةلحرملا ثيح .ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لقتنتل ةيناث نم
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 صخشلا جاتحيو .(ةيرصبلا ةمولعملا ةلاح يف) نيعلا ةكبش ىلع طقاس ءوض لكش ىلع ةملتسملا تامولعملا

 نا لبق ةيلوا ةيرصب ةروص ىلا ءوضلا اذه ليوحتل ةيناث عبر ىلا يرصبلا يسحلا كاردالا ةيلمعب مئاقلا

 تامولعم لا زيمرت يرجي اهيفو " دمالا ةريصق ةركاذلا" وه لوطا "انمز هيف رقتست رخا نزخم ىلا لقتنت

 وا زاهجلا اما .ةيناث نيرشع نم برقت ةدم تامولعملا رقتستو .ةيكاردا روص وأ ةليخأو ةيوغل زومرب

 ,روصلا :ىلع يوتحت يتلا " دمالا ةليوط ةركاذلا " وهف ةينمز ةدم لوطا تامولعملا هيف رقتست يذلا نزخملا

 .ىنعم يذ بيكرت ىلع يوتحت يتلا ةميلسلا ةليخالاو روصلا طامنا ضعب "اضيا اممبرو ءتاملكلاو ءفورحلا

 .تامولعملا ةجلاعمو ميظنت ةيلمع راسم ةلصحم وأ ياردالا ماظنلا تاجرخم رخالا نزخملا لثميو

 نأف ساسالا اذه ىلعو اهذيفنتل جمارب ةباجتسا لك بلطتتو .تاباجتسا لكش ىلع نوكت تاجرخملا ذهو

 .ام ةقيرطب اهميظنت يرجي ياردالا ماظنلا تاجرخمل ةلمتحملا تاراسملا نم "اددع لثمب ةباجتسالا مهس

 ةديعبو ةريصق نيتركاذلا نع ائيش فرعت نأ يغبني هناف لاصتالاو مالعالا لاجم يف لمعتس كنألو

 .زكرم لكشب كل همدقنس ءىدملا

 .ةطمرأ- 1ص 8ك بممدج: 0ع آ8ئهدانسو 3[ ىدملا ةريصق ةركاذلا

 يتلا تامولعملل ًادج ريصق ءاقبتسأ ىلا ريشي حلطصم ةيسحلا ةركاذلا نأب لوقلا ةركاذلا ىلا ديعن

 ليجستب انل حمست يهو .ةيعمسلا ةركاذلاو ةيرصبلا ةركاذلا اميسال ءاهليجستب ةيسحلا ةزهجالا تماق

 هذه نالو .نزخلا يف ءاقتنا ةيلمعل ليجستلا اذه عضخيو .ًادج رصتخم لكشب ةددعتم ةيئيب تالخدم

 ءانل ىنعم اهل سيل ماخ ةيسح تاريوصت وأ تالثمت نمضتت ةركاذلا يف تاظحلل نزخت يتلا تامولعملا

 تامولعملا هذه لقتنت نأ بجي هنأف ىدملا ةليوط ةركاذلا يف اهئاقبتسا ضرغلو :ىنعم اهل نوكي نأ لجالو

 هيف لصحت ةركاذلل نزخم يهو ءىدملا ةريصق ةركاذلا اهب ينعنو ةركاذلا يف ةيناثلا ةلحرملا وأ ةطحملا ىلا

 .اهيف ءاقبتسالا ةدم رصق مغرب ىنعم ىلع يسحلا هيبنتلا وأ ةيسحلا ةمولعملا
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 :ىدملا ةريصق ةركاذلا تانوكم

 ثوحبلا نأ الا دحاو زاهج نم نوكتت ىدملا ةريصق ةركاذلا نأ ىرت ةيديلقتلا ةفرعم ا نأ مغرب

 زاهجلا اهمهأ ةثالث دوجو يلداب سفنلا ملاع حرتقأ دقلف .ةددعتم تانوكم نمضتت اهنأ ضرتفت ةثيدحلا

 ذاختأو ريكفتلا يتيلمع لالخ اهيلع زيكرتلاو .ةداملا وأ ةمولعملا قيسنتب موقي يذلا ءيزكرملا يذيفنتلا

 صاخلا ةركاذلا نادقف هنع جتني نأ نكمي يزكرملا يذيفنتلا نوكملا رايهنا نا نيثحابلا ضعب ىريو .رارقلا

 ةركاذلا روهدت نم نسلا رابك ضعب يناعيو .ةركاذلل عراستم نادقفو شوشتب فصتي يذلا ءرماهزلا ضرممب

 بعصيو ةلوفطلاو ةقهارملا نم ثادحأ ليصافت نوركذتي مهف .ةديعبلا ةركاذلا نم رثكأ ىدملا ةبيرقلا

 نبجلا :تاعاس لبق هروطف يف لوانت ناك اذا ام ركذت مهدحأ ىسني دقو .بيبط ةعجارم دعوم ركذت مهيلع

 ةآمده- 1ص 31سم ىدما ةليوط ةركاذلا

 يف لخدت ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا نم اهقيرط ذخات يتلا تامولعملا نإ

 وه امكف .ةددحم ريغ ةعس وأ ةءافكب فصتي يذلا ىدملا ةديعب ةركاذلا نزخم ثيح .ةريخالا اهتطحم

 ثيح ,ىدملا ةديعب ةركاذلا ىلا ةلخادلا تامولعملا يف رمالا كلذك .ةبتكملا ىلا ملستي ديدج باتك يف لاحلا

 يف ةنزتخملا تامولعملا ةلثمأ نمو .اهل جاتحن امدنع اهعاجرتسا نكمي يذلا لكشلاب اهتسرهفو اهميظنت متي

 نم مخض مكو ,ةلوفطلأ ىلا دوعت دق يناغاو ثادحأو ..نيرخاو ,كترسا دارفا ءامساو كمسا ةركاذلا هذه

 .اهل رصح ال يتلا تامولعملا

 :ىدملا ةليوط ةركاذلل ديدجلا جذومنلا

 مظعم ناف ,ةدحاو ةدحو اهنا ىلع اقباس اهل رظني ناك ىدملا ةليوط ةركاذلا نأ نم مغرلاب

 طبترم اهنم دحاو لك ناو ,ةريغص نزاخم وأ ,ةفلتخم تانوكم نم فلأتت اهنا ضرتفت ةثتيدحلا ثوحبلا

 .غامدلا يف دوجوم ةلصفنم ةركاذ زاهجب
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 (نزاخملا) وا تانوكملا نم فلأتت ىدملا ةليوط ةركاذلا نا ىلا (1990) تاينيعستلا يف نوثحاب ريشي

 :ةيتالا ةيعرفلا

 ةيريرقتلا ةركاذلا .1

 ىلع لاثمو .كلذ ىلا امو ,خيراوتلا ,هوجولا ,ءامسألا :لثم ,ةيلمعلا وا ةيقيقحلا تامولعملاب صتختو

 لصيف باوجلاو .؟ثيدحلا رصعلا يف قارعلا مكح كلم لوأ وه نم :بلاطلل خيراتلا ملعم لاؤس ,كلذ

 .ةركاذلا هذه نم هبحس متي يذلا ,لوالا

 ةيئارجالا ةركاذلا .2

 ىلا امو ةيقيسوم ةلآ ىلع فزع ,هكايح ,ةجارد بوكر لبق نم تاراهملاو تاداعلاب صتخت هذهو

 تامولعملا اهيف نزخت ةيريرقتلا ةركاذلا نا وه ,ةركاذلا نم نيعونلا هذه نيب سيئرلا قرفلاو .كلذ

 .ءايشألا اهب لمعت يتلا ةيفيكلا صوصخب تامولعملا ةيئارجالا ةركاذلا يف نزخت اميف ,ءايشألا صوصخب

 :امه نيمسق ىلا ةيريرقتلا ةركاذلا فينصت ىلا ةثادح رثكألا ثوحبلا تضم دقو

 :دلبلاب صاخلا فتاهلا حاتفم مقر) لثم ,قئاقحلاو تامولعم لا نزخب صصخت :ةيلالدلا ةركاذلا .أ

 .قئاقحلاب ةصاخلا ةيلقعلا ةركفملاب ةهيبش يهو...ارسيوس ,رصم ,قارعلا

 .درفلا ةايحل ةيصخشلا ةريسلا ليصافتب ةقالعلا تاذ تامولعملاب صتخت هذهو :ةيصخشلا ةركاذلا .ب

 ,ةشهدم ليصافت كلتمت يهو .كل عقو ةرايس مادطصا ثداح وا .ةعماجلا نم كجرخت موي :لثم

 ادج ديعبلا يضاملا يف وا ,بيرقلا نمزلا يف ءاوس ,كل تعقو ثادحال كركذت يف
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 ةيريرقتلا ةركاذلا «تاراهم) ةيئارجإلا ةركاذلا
 (ةيعقاو ,ةيقيقح تامولعم) (تاداع

 ةيلالدلا ةركاذلا ةيصخشلا ةركاذلا
 (ةماع ةركاذ) (ثادحأ)

 ىدملا ةليوط ةركاذلا (ةيعرفلا نزاخملا) طامنأ :(2) مقر لكش

 ةيسفن تايلمعو ةدقعم ةيجولويسف تايلمع نمضتي هنأ ىلا ريشنل كاردالا عوضوم ىلا دوعنو

 ةيسحلا تاهيبنتلا نم ةبكرم ةعومجمل ةيسفن ةباجتسا هناب كاردالا فصوي ام "اريثكف ."اضيأ ةدقعم

 اهلويمو اهتايركذو اهتاربخ اهل ةيصخش نع ردصت ةباجتسا هناو .ءيجراخلا ماعلا تاعوضوم اهردصم

 ام ىري نأل ناسنالا ىدل "ايسفن "اليم كانه نأب "اضيا لاقيو .ةيروعشاللاو ةيروعشلا ةيسفنلا اهتاهاجتاو

 .هاري نا عقوتي وا هاري نا يف بغري

 اهنطقي ةريزج ىلع " يكسفونيلام " ريهشلا يجولوبورثنالا عقو دقلف ,كاردالا يف ريثات تادقتعمللو

 املف .هيبا نم "ائيش ثري الو هما نم اهتمرب ةيمسجلا تافصلا ثري صخشلا نا هدارفا دقتعي يئادب بعش

 اذه كاردا نع اوزجع دقلف ."اريثك كلذل اوشهد ةيباو ءانبالا دحا نيب خراصلا هياشتلا ىلا مهرظن تفل

 .هب فرتعت الو هركنت مهتادقتعم نأل هباشتلا



 درفلا ةيصخش نم اماه "ابناج اهريغو ةيلامجلاو ةيداصتقالاو ةينيدلاو ةيعامتجالا ميقلا فلؤتو

 يناسنالا ماعلا نع ةيلاعفناو ةيلقع اماكحا نمضتت اهنوكل هكولسو هكاردا يف رثؤثو ءيوغللا هبولساو هتغلو

 .درفلاب طيحي يذلا يداملاو يعامتجالاو

 ,ةغللا اهيلع قلطن يتلا ةيتوصلاو ةيرصبلا تاهيبنتلا ملستب هل حمسي بيكرتب زهجم ناسنالا نا

 اهيلت لب ءلصاوتلا ةيلمع يف فاطملا رخآ تسيل يه تاهيبنتلا ملست ودعت ال يتلا ساسحالا ةيلمع نكلو

 .مهفلاو ركذتلاو كاردالا تايلمع يه .رثكا نكت مل نا ةيمها اهنع لقتال ىرخا تايلمع

 مغرب ةيتوصلا تاغيلبتلا ملتسي عماسلا نا ىلا تاساردلا تلصوت دقلو .تاهيبنتلاب ةئيلم ةئيبلا نا

 هتوص عمست نا عيطتست كناف تارضاحملا ةعاق يف ثدحتمل تصنت امدنعف ءىرخا تاوصا نمض هيتأت اهنا

 انيلا ثدحتملا توص ملستب ةقلعتملا ةلأسملا هذه تراثا دقلو .اهجراخو ةعاقلا لخاد ىرخا تاوصا نمض

 :ةيتآلا ةيربتخملا ةقيرطلا اوركتباو نيثحابلا مامتها نيرخالا تاوصا نود

 ةلاسر هيجوت ىرجو «نينذالا ىلع نيتعامس عضو ةبرجتلا مهيلع تيرجا نيذلا ةعومجملا نم بلط

 ىرخالا نذالا ىلا ةيتوص ةلاسر تلسرا اميف ءاهتعباتم عمتسملا نم اهيف بلطو نينذالا ىدحا ىلا ةيتوص

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو ءاهيلا هابتنالا مدع اهيف بلطو ةرياغم وأ ةهباشم

 ةلاسرلا مهف يف ةيناثلا ةلاسرلا لخدت لق ."ايلالدو "ايتوصو "ايناكم نيتلاسرلا نيب قورفلا تداز املك .1

 روكيدلا وأ روهزلا عوضوم نع ثدحتت ةديعب ةأرما توصب ةلاسر ىرسيلا نذالا تغلب ولف .ىلوالا

 توصب ةلاسر ىنميلا نذالا يف ملتسا اذا ربكا ةلوهسب اهلمهي هنأف ءاهلامها عماسلا ىلا بلطو ."الثم

 ناتلاسر نذالا سفن تلصو اذا اما ."الثم يوون راجفنا وا خيراوصلا نع ثدحتي بيرق لجر

 مهفي نا عيطتسيال عماسلا نأف عوضوملا سفن نع نيفلتخم نيئيش لوقي صخشلا سفن توصب

 .لاقي امم "ائيش

 هنأف ءاهل هبتنيال نا هنم بلطي يتلا نيتلاسرلا ىدحا لمهي عماسلا نا نم مغرلاب >2
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 .ةيناثلا ةلاسرلا يف ضومغلا ريسفتل ةلمهملا ةلاسرلا اهنمضتت يتلا تامولعملا نم ديفتسي يعو نود

 باب ماما لجرلا فقو" :ىنميلا هنذا يف هلصت يتلا ةيتالا ةلمجلا ىلا هبتني نا عماسلا ىلا بلط ولف

 " ةقيتعلا باوبالا بحا" :ىرسيلا نذالا نم هلصت يتلا ةيناثلا ةلاسرلا لمهي هناو " قيتعلا رصقلا

 ينعي اذهو .ةرورضلاب قيتع رصقلا سيلو قيتع بابلا نأب ةقباسلا ةلمجلا يف ةلاسرلا مهفيس هناف

 .ةمهملا ةلاسرلل يءزج ليلحتب موقي ناو دبال درفلا نا

 :رطا نمض ددحتي مالكلا مهف

 :يتآلاب اهزجون ةنيعم رطا نمض ددحتي مالكلل انمهف نا ىلا ةيوغللا تاساردلا تلصوت

 يفف .هل لاقيس امم أبنتي عمتسملا نا لب :ةلصفنم ةيتوص عطاقم نم ةلسلسك هكاردا متيال مالكلا نا .1

 هنوعمسي ام اولوقي نا ةبرجتلا مهيلع تيرجا يتلا ةعومجملا نم ثحابلا بلط تاساردلا ىدحا

 نع ديزي ال لجسملا توص نيبو مهنيب قرفلا نا دجوف .نوعيطتسي ام عرسأبو لجسم توص نم

 يف هل لاقيس امل هعقوت نود درفلا مايق روصت انيلع بعصي ةقئاف ةعرس يهو .ةيناثلا نم 5

 انبلط ولف .ةغلت انعامس ىدل قبطني اذهو ,تامولعم ا نع ثحاب ماظن ناسنالا نا ىلا انرشا نا قبس .2

 هناف ىرخالا نذالا يف ةديفم ةلمج لامهاو نينذالا ىدحا يف ةيوغل ءايشا ةعباتم صخشلا نم

 .ةديفملا ةلمجلا ىلا هبتنيو هتعباتم هنم بلط ام لمهيس

 درفلا نا ىلا تاساردلا ىدحا تراشا دقف .درفلا يعو نود ىلوالا هلحارم يف مالكلا ليلحت يرجي .3

 .قحال رارقل ادانتسا اهيقبتسي وأ اهلمهي مث "الوا اهلامها هنم بلطي يتلا لمجلا للحي

 دحا دجو دقلف ."اقح ةريثم جئاتن لمجلا يف ضومغلا ةسارد نم رهظ دقلو

 مهنم انبلطو نافلتخم ناينعم اهل نوكي نا نكممي ةلمج "اصاخشا انعمسا اذا اننا نيثحابلا
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 ةلمجلا لمكت نا كنم انبلط ولف .ضومغلا لمحت ال يتلا لمجلا نم لوطا "اتقو نوقرغتسي مهنأف اهلامكا

 :ةبتالا

 1 دقف ,ةجعزم نوكت دق براقالا ةرايز نا فرعا يننا امبو"

 رسفت نا نكمي هالعا ةلمجلا نا كلذ .ةيدايتعالا ةلمجلا نم لوطا اتقو اهلامكا يف قرغتستس كنأف

 :نيتقيرطب

 .ةجعزم نوكت دق يل براقالا ةرايز نا .1

 .ةجعزم نوكت دق براقالل ٍترايز نا 2

 يتلا لمجلا نوكت نا يف ءامنيسلاو نويزفلتلاو ةعاذالا يف نيلماعلل ادج ةمهم ةلأسم هذهو

 يتلا تاساردلا تجرخ دقلف .ضومغلا اذهل ددحم دصق كانه ناك اذا الا ضومغلا لمحت ال اهنولمعتسي

 :اهنيب تاجاتنتسالا نم ددعب عوضوملا اذه تلوانت

 .ةددعتم يناعم اهنم جرختسي هناف ةضماغ ةلمج درفلا هباجي امدنع .1

 .يلكلا نومضم اب انيعتسم الامتحا تاريسفتلا رثكا ىلع وسري نا عمتسملا لواحي .2

 .هب مزتليو تالامتحالا دحاب ذخأي هناف ةلمجلا فصتنم يف هسفن ضومغلا لحي مل اذاو .3

 هتركاذ نم ةلمجلا ديعتسي ءلوبقملا ريسفتلا نكي مل درفلا هيلع دمتعا يذلا ريسفتلا نا نيبت اذاو .4

 .ديدج نم ريسفتلا ديعيو

 :هذيفنتو مالكلل طيطختلا

 راوح) هسفنو ناسنالا نيب ةسومهم ةغلو ءنيرخآ وأ رخآو ناسنا نيب ةقوطنم ةغل وه مالكلا

 نمضتي لب ءبسحف اهتيلعافو اهئاداو ةيتوصلا لابحلا تالضع نيب قسانتلا طقف نمضتي ال مالكلاو .(يلخاد

 مالك ىوتحمك ةغللا اميف يرطف مالكلل دادعتسالاو .اهطبارتو يناعملا ةاعارج صتخت ةيلقع يحاون اضيا

 ةلحرمو ءثدحتي نأ ديري امل طيطختلا ةلحرم :ثدحتي نا لبق نيتلحرمب ملكتملا رميو .ةبستكم نوكت

 .ريبعتلا وأ قطنلا
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 ةيتوص رهاظم اهل نوكي .ةفلتخم ةيوغل "الاكشا ذخأي فئاظولا هذه نع ريبعتلاو ءفئاظو مالكللو

 :اهمها نم ءاهل هابتنالا يغبني ةماع ميهافم كانهو ..اهقطن ةقيرطب ةقلعتم
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 مد
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 .خلا ...«عباتتلا ,راركتلا «ةينمزلا ةقالعلا «ةينمزلا ةدملا «ةينمزلا ةطقنلا :نامزلا

 .خلا...ةيددعلا تايلمعلا ,دودحملا ريغو دودحملا ددعلا :ةيمكلاو ددعلا

 .خلا ....ةكرحلا «تياثلا ناكملا ,داعبالا :ناكملا 2

 ءلمعلا نم ديفتسملا ءلمعلا ىلع ثعابلا ءلوعفملا ؛لعافلا «ةيقطنملا تاقالعلا ةيونعملا تاقالعلا .

 .خلا...ةرادالا

 .خلا...ةيناكماو ةينامزلاو ةيصخشلا ةفلتخملا هرصانعو ماقطا «يمالكلا قايسلا :ماقماو قايسلا .

 :ةيناسنالا فقاوم لاو فطاوعلاب ةقالع اهل يتلا ميهافم لا ةلثما نمو

 .خلا ....بيذكتلا ءيفنلا ءكشلا ,ةيناكمالا ؛لامتحالا ,:دكأتلا ىدم .

 ةيلوؤسمللاو هب مايقلل طيطختلا وأ ءيش لمع يف ريكفتلا ,.دصقلا ,ةبغرلا ءلينلا ,مزعلا :هينلا .

 .خلا...ءالولاو

 :ةغلل ةيتالا فئاظولا رابتعالا رظنب ذخالا كلذ ىلا فاضي

 مكحلا رادصاو فاشتكالاو ,"اتطخ وأ "اباوص ءيش ىلع مكحلاو ريدقتلاو ميوقتلاك :مكحلاو ميوقتلا .

 .خلا...ضفرلاو ةقفاوملا مدعو ةقفاوملا مدعو ةقفاوملاو ءافعالاو ءبنذلا وأ ةءاربلاب

 رابجالاو عيجشتلاو ةراثالاو ةيصوتلاو حصنلا ميدقتو حارتقالاو عانقالاك :نيرخالا كولس يف ريثأتلا 3

 .خلا...حماستلاو

 .خلا...ةقلاخملا وأ ةقفاوماو فصولاو يفنلاو لاؤسلاو ءرشنلاو نالعالاو ,ريخلا ديكأتك :لدجلا

 .خلا...ماصخلاو فلزتلاو حدم او ليمجلا نافرعو فراعتلاو ءاهعاوناب ةيحتلاك :ةيفطاعلا تاقالعلا
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 :قآلاب اهزجون ةيرهوجلا رومالا نم "اددع رابتعالا رظنب ذخالا بجي مالكلل طيطختلا ىدلو

 لمعتسن ةفرعملا هذهل انريدقت ءوض يفو مالكلا عوضوم نع عمتسمل ا هفرعي ام ريدقت الوا بجي .أ

 .ةيسانملا تاملكلا

 وأ عمتسم ا نيبو كنيب نواعتلا مايق ضرتفت كنأف نيدهاشملا وأ نيعمتسملا عم ثدحتت امدنع كنا .ب

 رودي يذلا حورطملا عوضوملا وه هيف ملكتت ام ناو .حوضوب قدصلا لوق ديرت كناو .دهاشملا

 عمتسم ا نواعتب كعقوت نود ةلمجلا سفن يف رخأ ىلا عوضوم نم لقتنت ال كناو ؛هلوح مالكلا

 ةلواحم مهيف نوضرتفيو مهتبلط نم نوعقوتي ةذتاسألاف .ينواعتلا أدبم اب ىمسي ام اذهو .كعم

 .رخاس بولسأب انايحا غاصت دق ..تامولعم مهءاطعا نوديري مهنأل .ةكراشملاو نواعتلا قيقحت

 بايغ دعب هيقتلت يذلا كقيدصل لوقت نأك ءاقدصألا نيب اذه لصحيو .دصقلا نومهفي ةبلطلا نكل

 .هل اًبس سيلو باتع اهنا اهمهيف (نابجاي وأ ميئل اي) ليوط

 نع ملكتي هنا نوضرتفي هيعماس نا عقوتي ملكتي امدنع يأ «عقاولا أدبمب ذخأي نا ملكتملا ىلع ج

 هيلا عمتسملا نا ضرتفي هنأف" دسالا ةروص " لوقي امدنعف .امامت ةموهفم تالاحو قئاقحو ثداوح

 ,ةروصلا مسر يذلا وه دسالا نا وأ .دسالل دوعت ةروصلا نا مهفيالو دسالا ةروص اهنا كلذ نم مهفي

 ةرتس هذه) كلوقف .ةموهفم قئاقح نع ثيدحلا نوكي نيح ةغللا يف يعقاولا أدبملا ىمسي اذهو

 .يلارتسا روثل دوعت اهنا ينعت الو يلارتسا روث دلج نم ةعونصم ةرتسلا نا ينعت (يلارتسا روث

 مالك ىلا ةفلتخملا ةيعامتجالا فقاوملا دوقت ذا :مالكلل طيطختلا يف هرود يعامتجالا فقومللو .د

 ."اصاخ فقوملا نوكي امدنع " يبوه " ةيدانتف اهجوز ةجوزلا للدت دقف .فلتخم

 .ءايرغلا ماما " ليمج وبا " ةيدانتو فراعملا ماما " باهولا دبع" هيدانت اهنكلو

-49 - 



 .مالكلا يف راودالا لدابت ةيفيكو ,مالكلا ةيمك ددحت يتلا ةيعامتجالا تايضتقملا نم ددع كانهو

 ططخي امدنعو .ثدحتملل تارشوم مدقت اهنأف .ءلاقي ام ةرورضلاب ددحتال رومالا هذه لثم نا مغربو

 لحارم ةسارد نيثحابلا ىلع بعصلا نم ناك كلذلو .ةقئاف ةعرسب متي كلذ نأف هلوقيس امل ناسنالا

 :ةيتالا طاقنلا يف طيطختلا لحارم لامجا ناكمالاب نكلو .مالكلل طيطختلا تايرجمو

 ثدح وأ ةصق يورتس تنك اذا ام .هسرامت يذلا مالكلا ةعيبط "الوا ررقت نا كيلع :مالكلا ططخ .1

 هذه نم فقوم لكف .كلذ ريغ وا تاداشرا ميدقت بلطتي رمالا نا وأ ءراوح وأ .هليصافت درست

 مجسني امب مالكلل طيطختلاو فقوملا ةعيبط ريرقت يغبنيو..."افلتخم "ايمالك "ءانب بلطتي فقاوملا

 .فقوملا كلذ ةعيبطو

 وعدي ببس كانه ناك اذا الا ,"ايوغل حاتم وه امم لمجلا طسبا لمعتست نا كيلع :لمجلا ططخ .2

 :لثم ءكلذ سكع ىلا

 .برشلل ءام ينطعا «

 .برشلل ءاملا نم "ائيش ينطعت نا كناكماب له ٠

 .ةعرسب شطعي ءرملا لعجي راح وجلا نا

 :امه بدالا دعاوق نم نيتدعاق نم قأت تارايتخالا هذه لثم نا نوثحابلا ىريو

 .نيرخالا ىلع كسفن ضرفتال .أ

 .اهنم راتخي لئادب عماسلا طعا .ب

 ,ةدحاو ةرم ءيش لك ططخي درفلا ناب داقتعالا ىلا هالعا يف درو ام دوقي دق :ةلمجلا تانوكم ططخ .3

 ءيشلا نا ررقن دقف .ليصافتلا ةيقب ططخن نا لبق ةلمجلا تانوكم ددحن نحنف حيحص ريغ اذهو

 .رسجلا قوف نم حابسلا زفق :لثم ليصافتلا عضو لبق ءينالفلا لعفلاب ماق ينالفلا

 ةلحرملا اما .تانوكملا هيوتحت نا بجي يذلا ىنعملا درفلا راتخي لاوحالا هذه يفف

 كلذ بقعيو .تانوكملا هذه نم لك هيف غاصي يذلا لكشلا رايتخا ٍقأيف يلت يتلا
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 قحاوللا رايتخا متي مث "الوا لاعفالاو ءامسالا رايتخا أدبيو .ةبسانملا تاملكلا رايتخا يه ةلحرم

 .فورحلاو قباوسلاو

 ةركاذلاو .هذيفنت متي نا لبق هتقؤملا ةركاذلا يف يقطنلا جمانربلا عضوي :يقطنلا جمانربلا عضو .4

 عطاقملا ىلع يوتحتو .ءرملا اهقطنل ططخي يتلا لمجلا تانوكم لكب ظافتحالا ىلع ةرداق هتقؤملا

 .ذيفنتلا مامتأل ةبولطملا ميغنتلا غيصو تاربنلاو ةيتوصلا

 يلاتتلا الماع امه يقطنلا جمانربلل فاضت تامزناكيم لالخ نم ذيفنتلا متي :جمانربلا ذيفنت وا قطنلا .5

 ددحم تيقوت نمض ةكرحلاب قطنلا نع ةلوؤسملا تالضعلا ىلا ةيبصعلا رماوالا لسرتف «تيقوتلاو

 .نيعم عاقياو

 ,ةقالطلاب زيمتي قطنلا نأف تاقوعم نود ء.هالعا لحارملا ربع ةغيصلاب جمانربلا عضو متي امدنعو

 ءاملع زيم دقلو .لمجلا ةياهن يف وا :ةلمجلا نمض ادج ةريصق تارتفل الا قطنلا نع ءرملا فقوتي الف

 تماصلا فقوتلا يفف ءتماصلا ريغ فقوتلاو تماصلا فقوتلا :امه قطنلا ءانثا نيفقوت نيب سفنلا

 فقوتي ءرم لا نأف قيلط ريغ قطنلا نوكي امدنع اما .ةيناثلا نم ءازجأل لوطت نمزلا نم ةرتف ءرملا تمصي

 يف تافقولا نا رلسيا -نامدئوك دجو دقلو .لوطا تارتفل

 نم 90 40 -96 50 غلبت "الدعم اهناو .قطنلا ةدم لمجم نم 9650 -9065 نيب حوارتت ةيزيلكنالا ةغللا

 ءزج يضقن اننا ينعي اذهو .1978 ينادمحلا ةساردب ةيبرعلا ةغللا يف جئاتنلا هذه تديأت دقلو .قطنلا ةدم

 اما .تمصب مالكلا تقو فصن يضقن يأ ..ملكتن ال نحنو فصنلا نم برتقي ,مالكلا تقو نم اريبك

 .(...وا ..ها ..ما) :لثم ددرتلا تاوصاب ءرملا اهؤلممي يتلا تافقولا يهف هتماصلا ريغ تافقولا

 ريغ نع ةقالطب نيملكتملا نيب زيمت يتلا يه تافقوتلا هذه نا 1959 دروكزاو يلكا دجو دقلو

 امو ءنيقيلطلا ريغو نيقيلطلا ىدل ةدحاو تاملكلا قطن يف ةيضقملا ةينمزلا ةدما نا ذا .ةقالطب نيثدحتملا

 .تافقوتلا يف هنوقفني يذلا نمزلا وه هيف نوفلتخي
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 تاقالطنالا رهظتف سانلا اهب ملكتي يتلا ةيفيكلا ةسارد ىدل يلج لكشب هالعا تاوطخلا حضتتو

 :لثم ديدج نم اهريغ ةيناث ةلمج غوصيل ةلمجلا فصن قطن نا دعب ءرملا دوعيو ءلمجلا قطن يف ةئطاخلا

 .(يفارغوتوفلا ريوصتلا بحي ..ريوصتلا بحي دمحا يخا ..دمحا نا)

 لمشتو طيطختلا تابوعص نع ةجتان ءاطخا :نيعساو نيفنص ىلا ءاطخالا هذه نوثحابلا مّسقيو

 تالز لمشتو درفلا هدعي يذلا يظفللا جمانربلا طيطختب قلعتت ءاطخاو .مالكلا فانئتسا لبق ددرتلا

 .طغض تحت وا الجعتسم وا ادهجم درفلا نوكي امدنع دادزت يتلا ناسللا

 :هتبوعص لماوعو مهفلا ةعرس

 نأ (2010 هدبع :يف) كلوف ريشيو .مهفلا طرش اهيف رفاوتي ملام لاصتالا يف اهتفيظو ةغللا يدؤت ال

 ةملكلا ىنعم راضحتسا نأو .ةقيقدلا يف ةملك 250 ةعرسب قطني امالك ةلوهسب مهفي نأ عيطتسي عماسلا

 اهتقالعو ةعئاش تناك اذا ام .ةملكلا عون ىلع كلذ فقوتيو «ةيناث عبر نم لقأ قرغتسي نهذلا نم

 .اهقايس يف تءاج يتلا ةلمجلا تادرفمب ةيلالدلا

 انأ) ةلمجف .رثكأ مأ ادحاو ىنعم لمحت تناك اذا ام ةلمجلا عونب اضيا مهفلا ةعرس ددحتتو

 :نيينعم لمحت (ديعس نم رثكأ اديز بحي دمحأ) ةلمج لمحت اميف ءادحاو ىنعم لمحت (باتكلا ترعتسا

 نيلماعلا ىلع يغبني اذهلو .ديعس هبحي امم رثكا اديز بحي دمحأو .ديعس بحي امم رثكا اديز بحي دمحا

 نأو ءادحاو ىنعم لمحت نا .ةساسحلا تاعوضوملا يف ةصاخ ,لمجلا نوكت نا ىلا هابتنالا مالعالا لئاسو يف

 .قبسم طيطختب كلذ اهل ديرأ اذأ الأ هجوأ ةلاّمح ةلمجلا نوكت ال

 تواست اذاف .تادرفملا ةبوعص:ةغللا مهف يف ةبوعص ببست يتلا لماوعلا نمو

 جاتحي هذه مهف ناف ةبعص تادرفم تنمضت اهادحا نا يف اتفلتخاو ءيش لك يف ناتلمج

 ةلمجلا نأل .ةلمجلا لوط كلذك .ةعئاش تاملك ةنمضتملا ةلمجلا هجاتحت امم لوطا تقول
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 رثكا نم ةلمجلا يف تالوقملا وا راكفألا ةرثك ناك امبرو .ىدملا ةريصقلا ةركاذلا ىلع ائبع لكشت ةليوطلا

 اراكفا اهرثكا ناف ءطقف راكفالا ددع يف اتفلتخاو لماوعلا لك يف ناتلمج تواست اذاف .مهفلا ةبوعص لماوع

 .امهف اهبعصأ

 :نيتيتآلا نيتلمجلا يف نعمت

 بلاطلا عم ةعاس لبق ةسردملا ىلا ملعملا لصو .أ

 .طيسقتلاب ةمخفلا هترايس سمأ ديدجلا فظوملا عاب .ب

 رس

 مد

5 

 مب

 ملعم ا لصو .

 ةسردملا ىلا ناك لوصولا .

 ةعاس لبق مت لوصولا .

 ملعم ا عم بلاطلا ناك .

 :يه راكفا ةتتس ةيناثلا ةلمجلا نمضتت اميف

 ةرايسلا عاب فظوملا .

 ديدج فظوملا .

 فظوملل ةرايسلا .

 ةمخف ةرايسلا .

 سمأ مت عيبلا .

 طيسقتلاب مت عيبلا .

 تاونقلا يف ةبوعص ةلكشملا دادزتو ..ةعبرا باعيتسا نم بعصا راكفا ةتس باعيتسا نأ حضاوو

 .هتيدح قفدت فاقيا وا ثدحتملا نم راسفتسالا عمتسملل لاجم ال هنأل تاعاذالاو ةيئاضفلا

 :كلوقك ةيلوصوم لمجب اهوشحو ةلمجلل دقعما بيكرتلا لماعلا اذهب لصتيو

 ةعماجلا اهتصصخ يتلا ةعاقلا يف اوعمتجا نيذلا ةبلطلا اهبختنا يتلا ةنجللا تقفاو)

 م



 تايلكلا نم نودفاوتي نيذلا ةبلطلا نم ريبك دشح اهرضحي يتلا تابسانملا يف ماقت يتلا تالافتحالل

 .هدبع دواد رظنأ ديزملل) .(...اورظح نيذلا ةبلطلا عامجاب يظح يذلا حارتقالا ىلع ةعماجلل ةعباتلا

20 

 ةلمجلا مهف يف ةركاذلا رود

 سانلا ىدلو تابتكملاو ةينورتكلالا تابساحلا يف لمعتست يتلا كلت ىتح ةركاذلا ةزهجا لك

 لئاسو ىلا "اضيا جاتحت ةركاذلا ةزهجاو هخم يف عقي ناويحلا نزخمو .نيزختلل ةحاسم مزلتست نارئفلاو

 ةرفش عضو .ءيهو ثالثلا تايلمعلا نا سفنلا ءاملع دقتعيو .نيزختلا نم اهجارخا مث تامولعملا لاخدا

 :ةركاذلل ةزيمم ةزهجا ةثالث دوجوب نودقتعيو .ةركاذلا ةزهجا لكل ةيرورض .ةمولعملا ةداعتساو نيزختو

 تامولعملا اهيف رقتست ال ىدملا ةريصقو ةيسحلا نيتركاذلا ناو .ىدملا ةليوطو ىدملا ةريصقو ؛ةيسح

 ىتحو روهش وأ مايا وأ تاعاسل ىدملا ةديعب ةركاذلا يف ةمولعملا رقتست امنيب :ةدودحم قئاقد وأ ناوثدوس

 .ىدملا ةديعب ةركاذلا ىلا اهليحرت يرجي يتلا يه ةمهملا ةمولعملا نا ينعي اذهو .اقباس انرشأ امك نينس

 يقبتسي ناسنالا نا يه لاصتالا ناديم يف نولماعلا اهب متهي نا يغبني يتلا انه ةمهملا ةطقنلا نا

 عمتسم ا اهللح ةموهفم ةلمج هتعمسا اذاف .اهليلحت نم يهتني امثير ىدملا ةريصق ةركاذلا يف ةلمجلا

 .ةيناثلا لمجلا يف كعباتو

 :هذهك ةلمج هتعمسا اذا نكلو

 انل اهتيمهال اهنادقف ةيشخ نيما زرح يف تناك يتلا ةقيثولا قرس يذلا صللا كسما يذلا لجرلا)

 .(يخا ةبيطخ مع نبا قيدص وه براقالاو لهالا نم انريغلو

 :هذهك ةلمج وأ

 موقي يذلا رخالا تيبلا ىلا هكرت يذلا هراج نم هارتشا يذلا تيبلا نكسي يذلا لجرلا وه اذه)

 ضعب هنكسي يذلا ريبكلا رصقلا لامش عقت يتلا ةنيدملا نم يقرشلا فرطلا ىلع موقت يتلا لتلا ةمق ىلع

 .(...فيصلا لصف هيف نوضقي نيذلا ةكلاملارسالا دارفا
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 لمجلا ةرثكو هيلا دنسملا نع دنسملا داعتباو اهلوطل مهفلا ةبعص نوكت لمجلا هذه لثم نا

 ىلا اهللحيل ىدمللا ةريصق ةركاذلاب اهيقبي نأل رطضي عمتسملا نألو .ةيلصالا ةلمجلا لخاد ةيعرفلا

 ةركاذلا ىلع لقثلا عفترا ةيلصالا ةلمجلا لخاد لمجلا تدادزا املك هنا تاساردلا نم نيبت دقلو .اهتايوتحم

 .اهمهف مث نمو ةيساسالا اهتانوكم ىلا اهليلحت لقرعي امم ىدملا ةريصق

 :يقأي امب موقي "ايوغل "اغيلبت هعامس ىدل درفلا نا لوقلا نكميو

 .يركفلا هاوتحمو غيلبتلا ىوتحم صخشي امك .يوغللا لعفلا صخشي .1

 .اهملست يتلا تامولعملا لباقت تامولعم نع ةركاذلا يف ثحبيو .2

 :ةيتآلا لبسلا ىدحأب ةديدجلا ةمولعملا جلاعي هالعا " 2"و "1" يف يرجي امل "ادانتساو .3

 .ةقباس تامولعم نم هيدل ام ىلا ةديدجلا تامولعملا فيضي هنأف ةيربخ ةلمجلا تناك اذا .أ

 تامولعملا نع ةركاذلا يف ثحبي هنأف ءال وا معنب ةباجالا لمتحت ةيماهفتسا ةلمجلا تناك اذا .ب

 .ةبسانملا ةباجالا مدقيو ةبولطملا تامولعملاب اهنراقي مث ةبسانملا

 يف اهمظنيو ةبولطملا تامولعملا نع ثحبي هنأف تامولعم بلطتي الاؤس ةلمجلا تناك اذاو ج

 .ةيباوج ةلمج

 بيجي وا بولطملا لعفلا مدقي هنأف ءلسوتلاو ءاجرلاك كلذ هباش ام وا "ارما ةلمجلا تناك اذاو .د

 .كلذ ريغ وا لاثتمالا مدعب

 ةيمالكلا تامولعملا جلاعي يرشبلا لقعلا نأ يه لاصتالا لئاسو يف نيلماعلا ديفت ةمولعم ةمثو

 ثدحتلا نعزجعي انمظعم نأ ءيسلا رمألا نأ الا .ديج رمأ اذهو .ةقيقدلا يف ةملك 500 ىلا لصي لدعمب

 عمتسم ا لقع لغتسيو .ةملك 350 ىلا لصي اقراف كانه ناف يلاتلابو «ةقيقدلا يف ةملك 150 نع ديزت ةعرسب

 ىلع ذوحتست نأ تدرا اذاف .هابتنالل ةتتشم وا ةضقانم نوكت دق ىرخا تالخدم ةجلاعم يف قرافلا اذه

 مهعفدي ءالثم ءاريثم الاؤس حرطت نأب "350 قيرطلا " نع مههابتنا فرص ىلا جاتحت كناف نيعمتسملا هابتنا
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 ىرخأ بيلاسأ ركتبت نأ كلو ,عوضوملاب ةقالع تاذ ةمهم ةيضق ىلا ريشت وا ,عوضوملا ةيمهأب ريكفتلا ىلا

 .كيلا نيعمتسم ا هابتنا دش نم كنكمت

 ةغلل ةيعامتجالا فئاظولا

 ركفلا نع ريبعتلا وه اهتفيظو ناو ءركفلا ءاعو ةغللا نا دكؤي "اميدق دئاسلا هاجتالا ناك دقل

 يف نا ريغ .ةيناسنالا تابغرلاو سيساحالاو فطاوعلاب ما ةضحم ةيلقع روماب "اقلعتم ناك ءاوس يرشبلا

 .ديدحتلا نم ريثكلا فيرعتلا اذه

 ريثكلا اهيف لاصتالا ةملك نكلو .لاصتالا ىلع ةغللا ةفيظو رصتقت نأ لضفي مهرثكأف نوثدحملا اما

 يتلا ةددعتملا ةيوغللا فئاظولا نم "اريثك لمشت نا اهناكمأب ناك نا ملعن ال ثيحب ةلالدلا ضومغ نم

 ريغ ىرخالا لاصتالا لئاسو "العف لمشت نا نكمي اهنا امك .ىلوالا ةجردلاب يعامتجا عباط تاذ ودبت

 نع الضف ىرخالا ةينامسجلا تاكرحلاو سمللاو هجولا تاريبعتو تاراشالاك ناسنالا اهلمعتسي يتلا ةيوغللا

 .ةفلتخملا تاناويحلا اهمدختست يتلا ىرخالا لاصتالا لئاسول اهلومش

 يا ,رشبلا نيب " لاصتالا " يه ةغلل ةيساسألا فئاظولا ىدحا نأف لاح ةيا ىلعو

 لاصتالا ريسيت:امه نيتسيئر نيتفيظو ةغلل نا لقنلو .ىمرم وا فده ىلا ردصملا نم تامولعملا لقن

 رخا ىلا صخش نم لقتنت يتلا تامولعم لا نا عقاولاو .ريكفتلا تايلمع يف ةدعاسملاو ءنيرخآلا نيب

 تامولعم اهلك تسيل «سانلا نييالم وا فالآ نم وا ريغص ددع نم ةفلؤم ةعومجم ىلا درف نم وا

 ةيراجت تاعامتجا يف اهلقن متي يتلا تامولعملا كلت نا لب «ةيمويلا ةايحلا رومأب قلعتت ةيداع

 يف رثؤتو ةيمهالا ةياغ يف تامولعم يه .عيفر ىوتسم تاذ ةيملع وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ

 انتايح اهب ءيلتمت يتلا امنيسلاو نويزفلتلاو ةعاذالا ةغلو فحصلا ةغلو بطخلا ةغل اما .نييالملا ةايح

 اهيف "اضيا نكلو ماه ريغ وه امو ماه وه ام تامولعملا نم اهيف نأف ليللا ضعبو راهنلا لوط

 رشبلا يف ريثأتلا ىلا فدهي مالعالا لئاسو يف بتكي امو لاقي ام مظعمف .تامولعملا ريغ رخا رما

-56 - 



 ,ةغللا كلت يفف .خلا...ام ةقيرطب مهكولسو مهتاهاجتا رييغت أدبمب ناهيالا وا ةعاضب ءارشب اما مهعانقاو

 .مهيلا تامولعملا لقن درجم ال رشبلا يف ريثأتلا ةلواحم نم ريثك ءنذا

 ىلع ةغللا يف رظنن نا ةغللا هب موقت نا نكمي امع ةزّكرم ةركف ذخأنل انه هلعفن ام لضفا ناك امبرو

 رطضن اننا ىلا "ارظن ءاهعيمج رهاظملا كلت مها نكت مل نا ءيناسنالا كولسلا رهاظم نم رهظم اهنا ساسا

 هلعف ام وه اذهو .اهعم لعافتتو ةيوغللا ريغ ىرخالا كولسلا رهاظم قفارتل اهلامعتسال نايحالا مظعم يف

 لعافتي عاونا ةرشع ىلا ةفلتخملا ةايحلا رهاظم هيف مسق يذلا " مالك ريغب ةغل " هباتك يف 1959 لوه درودا

 عضو دقو .ةيناسنالا تاقالعلا نم ةلخادتملا ةكبشلا كلت "اعم نوكتل ىرخالا ةعستلا عم اهنم رهظم لك

 ."اعيمج رهاظملا هذه سأر ىلع ةغللا

 نا يه ةفيرط ةضقانم ةفيظو اهل نأف .ركفلا نع ريبعتلا يه ةيساسالا ةغللا ةفيظو تناك اذاو

 .راكفالا ىلا رقفلا ءافخأل وا ركفلا ءافخال "اضيا لمعتست ةغللا

 :يتالاب اهمها ىلع زكرنس ةفلتخم فئاظو يف لمعتست ةغللا نا

 ةيعامتجالا ميسارما .1

 هيدؤت ام ريبك دح ىلا هبشت يتلا كلت يوغللا كولسلا رهاظم وأ ةيوغللا فئاظولا ىلوا نا

 بدأتلا راهظألو ءاهعاوناب ةيحتلل ةغللا لامعتسا يه ء.ةينامسجلا تاكرحلاو تاوصالا نم تاناويحلا

 تالفحلاو دحاو ناكم يف "اعم سولجلاو ءاقللا ةبسانمك ةفلتخملا ةيعامتجالا تابسانملا يف كلذو فطلتلاو

 يف ةنيعم ةيوغل تاغايص لامعتسا ىلا اوعاصني نا دحاولا عمتجملا يف دارفالا ىلعو .اههباش امو ةيعامتجالا

 :اذكه امكنيب ةيحتلا أدبت "احابص ناريجلا وا فراعملا دحا لباقت امدنعف .ةيعامتجالا تابسانملا

 ريخلا حابص -

 ريخلا حابص -

 لاحلا فيك -
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 .ةفيظولا سفن يدؤت ىرخا ريباعت لامعتسا عبطلاب نكميو

 ةلاح يف وا ةيلام ةمزا يف ناك اذه كراج نا ضرفنل ؟"الثم ةيفرحلا اهيناعم ريباعتلا هذهل له نكلو

 يثام :”الئاق هلاح نع كبيجي نأك ءيشلا ضعب تفلتخا امبر ؟هانركذ امع هتباجا فلتخت لهف ؛ةئيس ةيسفن

 ."الثم "تفز " :"الئاق كبيجي نا رظتنملا نم سيل نكلو .هلل دمحلا .لاحلا

 "الئاق كقيدص لأست امدنعف .هيلع فراعتملا ىنعملا نع فلتخي ام "اريثك يفرحلا ىنعملا نا عقاولاو

 فراعتملا باوجلا نا نيح يف :ةحيحص نوكت يفرحلا ىنعملا يف ةباجالا ناف " رمسا " كبيجيو " كنولش "

 ."هلل دمحلا...نيز " وه هيلع

 سيلو اهيلع فراعتملا ةيعامتجالا يناعملا لوادت اهيف يرجي يتلا اههباش امو هذه ةيحتلا لاكشأل نا

 ةلماجملاو ةيحتلا تارابع يف دارطتسالاف .عمتجملا دارفا نيب تاقالعلا ديدحت يف ةريبك ةيمها ةيفرحلا يناعم لا

 دمعتملا كلامها نا نيح يف ءامكنيب ةقالعلا ريوطت ناديرت امكنا وا كنا ينعت رخآ صخش نيبو كنيب

 .امكنيب ةقالعلا ريوطت ديرت ال كنا ينعت رخآ صخشل

 دصقلا نوكي ,"الثم سقطلاك ةماه عيضاوم لوح ةيعامتجالا تاءاقللا يف تارابع رودت ام "اريثكو

 ةيعامتجا ةفيظو يه ةغلل ةيساسالا ةفيظولا نوكت انهو اهرصاوا نيتمت وا ةيعامتجا تاقالع ةماقا اهنم

 دحا اهنأل :ةيمهالا ةليلق ةفيظولا هذه نا عبطلاب ينعيال اذهو .تامولعملاو راكفالا لقنل ةفيظو اهنم رثكا

 ثدحتي "اصخش عمستو يبنجا دلب يف نوكت امدنعف .يعامتجالا ءامتنالاب روعشلا اهيلع موقي يتلا سسالا

 اهل بدأتللو ةيحتلا يف ةلمعتسملا ةفلتخملا تارابعلا نا امك .هنم ةلصلا بيرق كنأب لاحلا يف رعشت كتغلب

 .يعامتجالا زكرملا وا ةيعامتجالا ةقبطلا وا ةئفلا ىلع لدت نايحالا نم ريثك يف يهف ءىرخا ةيعامتجا ةفيظو

 قاوسلاو رضحلاو نيفيرلاك اهب ةنيعم تاغايص مدختست ام "ابلاغ عمتجملا يف ةفلتخملا تائفلا نا ذا

 ...راجتلاو
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 نيتمت وه يساسالا فدهلا ناف ةينيدلا ميسارملاو سوقطلا يف ةغللا ناسنالا لمعتسي امدنع

 نونيدي نيذلا عمتجم ا ءانبا نيب ةغللا رصاوا نيتمتب لثمتت ىرخا فادها كانهو .قلاخلاب لاصتالا

 ةدحوم ةنيعم غيص هنمضتت يذلا ىنعم لا لب ةغللا هذه يف يفرحلا ىنعملا مهي الو ,دحاو نيدب

 يتلا " كتايح يف ءاقبلا " ةرابع يف يفرحلا ىنعملا امف الاو ءدحاولا عمتجملا دارفا نيب اهيلع فراعتم

 .ةيزعتلا تابسانم يف لاقت

 نم هبرو ناسنالا نيب ةيصخشلا تاقالعلاب ةطبترم ةينيدلا ميسارماو سوقطلا يف ةغللا ةفيظو نا

 " وأ "مكيلع مالسلا" مهدحا لوقف .ىرخا ةهج نم ةنيعم ةينيد ةرسأل درفلا ءامتنا ىلع لدت اهنا امك :ةهج

 كظفاح برلا " رخا لوق امنيب ءيمالسا عمتجم ىلا هئامتنا ىلع لاحلا يف لدت " ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نع رظنلا ضغب «ءيحيسم عمتجمل ءامتنالا ىلع ةرشابم ةلالد لدت " سدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب ” وأ "

 .تارابعلا هذهل ةيفرحلا يناعم ا

 :ةغلل ةينوناقلا ةفيظولا .3

 كيلع تمكح :مكاحلا لوقي امدنعف .لعفلل "ايواسم نوكي هناب ةغلل ينوناقلا لامعتسالا زيمتي

 كيلع تمكح مكاحلا لوقي امنيحو .كلذب كيلع مكحي هناف ,تاونس سمخ ةدمب سبحلاب ةمكحملا

 كيلع تمرح دق نوكت اهنأف ..قلاط تنا :كتجوزل لوقت امدنعو ."ائيرب نوكت كناف .ةءاربلاب ةمكحملا

 وأ ةندهلا وأ برحلا نالعا يف لودلا نيب تاقالعلا ىلع قبطني هسفن ءيشلاو .لعفلا ةفيظو ةرابعلا تداو

 تقولا يف يه الو ءىنعم لا ةليلق ةيلكش يه الو ةفرص ةيعامتجا يه ال انه ةغللا ةفيظو نوكتو .مالسلا

 .راكفالاو تامولعملا لقن هسفن

 رابك لثميو .يلآ درسو تادرفم نم اهيف ام لكب ةنهم ةغل يه ةيمسرلا ةغللاو

 قلطنم نم -نوثدحتي نيح يمسرلا مالكلا يمدختسمل اجذومن ةطرشلا يف نيلوؤسملا
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 ثدحتي يتلا ةيمالعالا ثيداحألا لك عمو .الثم ةميرج ةثداح نع مالعالا لئاسو ربع -ةيمسرلا مهبصانم

 كلانه «تارمتؤم لا ليبق نم ةيمسرلا تاعمجتلا يفو «ةيمسرلا مهبصانم قلطنم نم صاخشألا عيمج اهلالخ

 ضعبل امزلتسم ماعلا مالكلا ودبي .ماعلا مالكلاو يمسرلا مالكلا :احالطصا امهيمسن نأ اننكمي نافلتخم ناطمن

 يتلا قئاقحلا ةيعون راتخي نأو -قئاقحلا نم ةعومجم لوحي نأ ملكتملا ىلع نوكي ثيح :ةيفاضالا تاراهملا

 خيراتلا يف ةزراب تايصخش تبستكا دقلف .اهيلا هدشتو عمتسم لا مامتها بذجت ةصق ىلا -اهنع ثدحتي

 يف نورخآلا اهدجي تارارقل ةيقطنم ةمدقم وأ ,ةصق ءانب وأ :ةيضق ةغايص ىلع ةردقلا لالخ نم اهتناكم

 .صانلا دبع لامجو ءامابوا كاراب ,جنك رثول نترام ءيدينك نوج ءيدناغ امتاهملا :الثم ءالؤه نم .مهحلاص

 ةئيبلا ىلع ةرطيسلا .4

 غيص فنصلا اذه يف لخديو .مظنمو مئاد لكشب انطيحم ىلع ةرطيسلا ةغللا قيرط نع لواحن

 وأ نيدرف نيب نواعتلا ىلا يدؤت يتلا ةيوغللا بيلاسالا كلذكو ,ةرشابملا ريغ رماوالاو لسوتلاو يهنلاو رمالا

 ىلا يوأن نا ىلا حابصلا يف ظقيتسن نا ذنم ةيمويلا انتايح نم ةريثك بناوج ةفيظولا هذه لمشتو .رثكا

 لجا نم دارفالا تايلاعف نيب قيسنتلاو نواعتلا يف ىمظعلا اهتيمها ىلجتت يتلاو ءءاسملا يف شارفلا

 :ةقيبلا ناغ ةزطيمنلا

 عانقالا 5

 اوبرقي نا نولواحي امدنع سانلا هلعفي امو ,ةيسايسلا ةياعدلا لئاسو يف ةفيظولا هذه ودبت

 نأب كربخت ةيراجت ةعاذا يف انالعا عمست امدنعو .ضعب نع مهضعب اوقرفي نا وأ ءضعب نم مهضعب

 نمضتتي "اينويزفلت "انالعا ىرت نيح وأ...نيتوكينلاو نارطقلا ةليلق اهناو «ةزيمم ةهكن اهل ةينالفلا رئاجسلا

 نم عونلا كلذ نخدت ناب كلذو .ككولس ىلع ةرطيسلا وه كلذ ءارو دصقلا نأف ..نيعم ملفل ةياعدلا

 .ملفلا كلذ ةدهاشمل بهذت نأو رئاجسلا

 اهنبا ةامحلا ربخت امدنعف .ةيمويلا ةايحلا تالاجم يف ةغلل ةيعانقالا ةفيظولا رهظتو
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 هلعفت هسفن ءيشلاو .هكولس ىلع رطيست نأو امهنيب دعابت نا ىلا فدهت اهناف هتجوز تافرصت ضعبب

 ."اضيا ةجوزلا

 نع ريبعتلاو راكفالا نع ريبعتلاو ثارتلا ىلع ظافحلا يف لثمتت ةغلل ىرخا فئاظو كانهو اذه

 .ةفلتخملا هنونفب بدالا ,ةبوتكملا وأ ءءانغلاو مالكلا :ةقوطنملا ةغللاب ءاوس تالاعفنالا

 تاريغتملا نم ددع اهمكحت ةددحم بيلاسا ةغللا ذخأت :"ايعامتجا ةدححملا ةيوغللا بيلاسالا

 :اهمها ؛ةيعامتجالا

 ءاسنلا تاوصا نا "الثم اهنم «ثانالاو روكذلا امدختسي يتلا ةغللا نيب قورفلا ضعب كانه :سنجلا .1

 رثكا نهنا امك .ةيجولوياب بابسال لاجرلا تاوصا نم ةقبط ىلعاو ةدح رثكأ ةداعلا يف نوكت

 ءاسنلاو .لمجلاو تادرفملت ميلسلا قطنلا ىلع "اصرح مهنم رثكاو لاجرلا نم قطنلا نم "احوضو

 «ءلاجرلا نع ءاسنلا زيمت ةماع ةفص هذهو .لاجرلا نم رثكا ةغللا لامعتسا يف تاظفاحم "اضيا

 " :لثم مزاوللا لامعتسا نم نرثكي "اضيا نهو .ةلوهسب ةغللا يف ديدجتلا نلبقتيال نهف كلذل

 .لاجرلا هلمعتسي امع ددعلا يف ديزت ةلمجلا ميغنت نم "اطامنا نمدختسي امك " كلذك سيلا

 عيطتست "الثم يدادغبلا عمتجملا يفف .ةداع لاجرلا اهلمعتسي ال تادرفم نلمعتسي ءاسنلاو

 امك " ةيعامتجالا ةناكملا يف اهل ةيواسم ةأرما نم برقتلل " ةنالف ةداد " :لوقت نا ةأرملا

 دعت ريباعت كانه لباقملابو .ىنعملا اذه لمحت ةلمجل ةيادبك وأ ففأتلل " يوأ " لمعتست

 اهيحاوضو دادغب يف لاجرلاف .ثانالا لبق نم اهلامعتسا لبقي الو روكذلا ىلع ةروصقم

 " :نولوقي سلجم ةرداغلل نودعتسي امدنعو ." ريخلاب هللا " ب سولجلا دعب ةيحتلا نولدابتي

 يف يدركلا عمتجملا يف اهتدجو يننأ ريغ هريباعتلا هذه لثم ثانالا لمعتست الو " مكانعدوا

 ريغ ةيبرعلا ةغللاب (ريخلاب هللا) لباقت يتلا (يبريخب) ةملك نولدابتي ءاسنلاو لاجرلا ثيح ليبرأ

 ةغل نا امك .ىرخالا تاغللا يف قورفلا هذه لثم دجوتو .(كعم ريخلا ءاجو تئج) ينعت اهنأ
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 باب نم لمعتست مأ ةيقيقح تناك ءاوس ةفطاعلا ةوق نع ربعت يتلا تافصلاب رخزت ءاسنلا

 .طقف ةلماجملا

 هريغ نع هزيمت ةيوغل تافص رمع لكل نا ينعي اذهو .هومن لالخ روطتتو درفلا ةغل ريغتت :رمعلا .2

 "ائداه لجرلا بولسا نوكي نا بجي ةدئاسلا ةيبرعلا ةيعامتجالا ريياعملل "اقفوف .رامعالا نم

 اولعفي الو مهنارقا عم ثيدحلا ءانثا مهتاوصا عفرب راغصلل حمسي امنيب .كحضلا ليلقو "انيزرو

 كحضلا ادع ام راغصلل هب حمسي ام ءاسنلل "امومع حمسيو .لاجرلا نم نسلا رابك عم كلذ لثم

 .ةفلتخملا رامعالا يف ةغللا لامعتسا مكحت يتلا دعاوقلا ةداع عمتجملا دارفا فرعيو .لاع توصب

 عيمجلل "احضاو نوكي قرخلا كلذ نأف .دعاوقلا كلت ىدحأ دارفالا دحا قرخ نا ثدح اذاف

 هذهب ةظفاحم لا ةيديلقتلا تاعمتجملا ديقتتو .ناجهتسالا وأ فاطلتسالا وأ دقنلا وأ قيلعتلل ةضرعو

 .ةحوتفملا تاعمتجم لا نم رثكا دعاوقلا

 0 ةرذقلا ل 2 الاو 1 ةفيظ لا 1 0, الا 6

 كاردالو .ةرذقو ةفيظن :ةغللا نم نيعون ىلا (2008-يعامتجالا ءاكذلا) هباتك يف تخيربلا لراكريشي

 :نيترابعلا نيتاه يف نعمت ءامهنيب قرافلا
 ةيبغ ةركف كلت .1

 ةركفلا هذه عم فلتخا .2

 :نيترابعلا نيتاه وأ

 هنع ثدحتت يذلا ام فرعت ال ىتح كنا ءامامت ءيطخم تنا . مب

 كرظن ةهجو نع فلتخت يرظن ةهجو 2

 :نيترابعلا نيتاه وا

 ةحيبق ةحول نم اهل اي. مب

 ةحوللا هذه بحأ ال 2

 اهنأب اهفصت نأ كلو .,ةحيرص ةيناودع ةربن لمحت ةعومجم لك نم ىلوالا ةرابعلا نا

-62 - 



 ديلوت ىلا ليمت3 ةعومجم لك يف لوألا عونلا نارابع نأ ىلا ةغللا ةيجولوكيس تاسارد ريشتو .ةبذهم ريغ

 نا عمو .تارابعلا نم يناثلا عونلا قوفي لكشبو ءيعو نود نم هبستكي عمتسم لا ىدل قلقلاب ساسحا

 -عمسي نا ىلا ليمي هل عمتسم ا ناف ,ةغلل تنعتم يناودع مادختسا ىلع لدي ارشابم ائيش لقي م ملكتملا

 ديدهتب ساسحالا اذهو .هب حرصي يذلا مكحلا وا يأرلا ينبت ىلع رصي ملكتملا نا -يعواللا ىوتسم ىلع

 ىلا يدؤي دق امم عمتسملا ىدل .بضغلاو لب .ةمواقملا نم انيعم اردق قلخي ءرملل ةيتاذلا ةيلالقتسالا

 ةرذقلا وا ةدسافلا ةغللا هذه نأش نمو .ايمالعا اراوح ريدي ملكتملا ناك اذا ةصاخ ملكتملا فادهاب رارضالا

 وا نيرخالا لزع وا ,باضغا وا ؛ةناها وا ءفيوخت يف مهستو ءلصاوتلا ةيلمع ثولت اهنا ةئيذبلا وا

 .مهيلع شيوشتلا

 تاملكلل ارايتخاو ةدياحم ةيظفل اطامنأ لمعتست ” ةفيظنلا " ةغللا نا دجن ءاذه نم ضيقنلا ىلعو

 .رح لكشب راكفالا لدابتو يلقعلا حاتفنالاو فطاعتلا نم ةلاح ريثت

 ىلع قبطني هلوقي ام نأ ضارتفا نود .هسفن نع ثدحتي ملكتملا نأ :ةفيظنلا ةغللا ىلع لاثمو

 .كيكشتلا وا لدجلل ةعضاخ تسيلو ةقداص تارابعلا لعج يف مهست تاذلل ةراشالا هذهف .عيمجلا

 .هسفن بولسألا لوانتت الو ءطقف ملكتملا لوح رودت " ايدجم نوكيس بولسالا اذه نأ دقتعأ ال " ةرابعلاف

 " وهف ةرذقلا ةغللا نم اهل ليدبلا اما .بولسالا هاجت هيأر وأ هداقتعا لوح ةمولعم حرطي ملكتملا نأ ثيح

 .عمتسملل ةيتاذلا ةيلالقتسالا ىلع عاو ريغ اموجه لمحت ةرابع يهو ."بولسالا اذه يدجي نل
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 ثلاثلا لصفلا

 (يظفللا ريغ لاصتالا)





 ثلاثلا لصفلا

 (يظفللا ريغ لاصتالا)

 تاكرح لمعتسن نحنف .ءيشب قطني نا نود هلوق عيطتسي ام ضرعتسي نا لواح اذا ءرملا بجعي

 مامتاو ايدعتو ريوحتلا وأ نيرخآلل هلاصيا ديرن امع ريبعتلل هجولا ءاضعأو نويعلاو نيفتكلاو نيديلاو سأرلا

 ."امالك هلوق نكمي ام يفن ىتحو لب

 سبالملا سبلت بسانملا تقولا يف بسانملا مالكلاكو .ريثكلا ءيشلا اهسبلن يتلا سبالملا لوقت

 ءرملا نأل ءيوغللا ريغ لاصتالاب ام "اعون ءاربخ سانلا مظعم نا لوقلا نكميو .ةبسانملا نكامألا يف ةبسانملا

 .لماعتلا اذه يف ةدحاو ةانق نم رثكأ لمعتسيو نيرخألا عم لماعتلا يف هتقو لج يضقي

 عم اهلدابتن ةعيرس ةرظنف هيف لاصتالا يرجي يذلا قايسلاب يوغللا ريغ لاصتالا نم ريثكلا طبتريو

 ةرظنلا سفن نأ الا ..لمجلا تارشع هلوقت ال ام لوقت دق «نيعم ناكم يف ىرج امل تصن نحنو قيدص

 دقعأ مالكلا تابحاصم نا ناديملا اذه يف نوثحابلا دقتعيو .ءيش يا ينعت ال هفرعن ال صخش عم اهلدابتن

 .ىلوألا ةبهولل ودبي امم

 (ة:هرت2ل,1975) لياغرأ صخش دقو .ةددعتم ضارغا يف لمعتست ةيوغللا ريغ تاراشالا نا ودبي

 :يه ضارعألا هذه نم ةعبرأ

 ربني نأك ةمهملا تاملكلا ىلع ديكأتلا لثم ."اظفل هلوق ديري امع ريبعتلا يف ثدحتملا ةدعاسم يف :"الوا

 .تاملكلا ةيقبب ةنراقم ديدش ءطبب اهقطني وأ اهظفل

 ضفرلا نع ريبعتلل سأرلا زه وأ ةالابملا مدع نع ريبعتلل نيفتكلا زه لثم مالكلا لحم اهلالحا يف :"ايناث

 .ةقفاوملا مدع وأ

 هرابجا ىدل للملاب ءرملا باصي امدنع هجولا ىلع أرطي ام لثم ةيسفنلا تاهاجتالا نع ريبعتلا :"اثلاث

 .همهي ال ثيدحل تاصنالا ىلع

 نع '"اربعم ليوط نمز ذنم هرت مل زيزع قيدص ناضتحا لثم فطاوعلاو لاعفنالا نع ريبعتلا يف :"اعبار

 .هتيؤرب ةيقيقحلا كتداعس
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 هجولاب ريبعتلا

 :يه رشبلا لكل ةلماش ةيساسا تالاعفنا ةتس (ظاهه,«: هل, 1972,1975) هؤالمزو نامكيا صخش

 رهظو .هجولاب تالاعفنالا هذه نع ربعي ثيح .(نزحلا :ةداعسلا ءبضغلا .زازئمشالا ءفوخلا .ةشهدلا)

 ىلا نومتني دارفا ىلع روصلا هذه انضرعو سانلا نم ةعومجم هوجو ىلع تالاعفنالا هذه انروص اذا هنأ

 .تالاعفنالا هذه صيخشت يف نوحجني فوس مهناف تافاقثلا ىتش

 يه تالاعفنا ةينامث نمضتي رخا اجذومن (طادئءطناع ,1980) كيشتولب حرط ةقحال ةلحرم يفو

 نيرواجتملا نيلاعفنالا نم لك لعافت نع مجنيو .لبقتلاو عقوتلا اهيلا فاضم ةيساسالا نامكيا تالاعفنا

 لؤافتلاو بحلا :يه ىرخأ تالاعفنا ةينامث ىلع لصحن اذكهو بكرم رخأ لاعفنا تالاعفنالا ةلجع ىلع

 .عوضخلاو ةيشخلاو لمالا ةبيخو مدنلاو راقتحالاو ناودعلاو

 تالاعفنا يه (مءنسصهم# - طهمنع) ةيلوالا وأ ةيساسألا تالاعفنالا نا ىلا 1994 نامكيا راشا دقو

 :يه ةيرهوج روما ةثالث كلذ ينعيو ,"ايرطف اهنع ريبعتلا نوكي

 .تافاقثلا فالتخاب دحاو اهنع ريبعتلاو ةدحاو يه تالاعفنالا ريثت يتلا تاهيبنتلا .1

 .ناسنالا نم ىندالا تاناويحلا يف "اضيا ظحالت .2

 .ناسنالا يعو نودو ةعرسلاو ةلوهسلا ةياغ يف راثتست .3

 ىدل ةكرتشم لا هجولا تاريبعت نم اذدع (8طء1 - 8161654106 ,1972) تلفشلبيا -لبيا دجو دقو

 يقتلن امدنعف .هفرعن صخشب ءاقتلالا ىدل بجاحلا عفر لثم ةفلتخم تافاقث ىلا نومتني سانا

 لودوغ -كيفال ناف تظحال امك .امهلزننو ةعرسب انيبجاح عفرن انناف ةقباس ةفرعم هب انطبرت صخشب

 ةقيرطب مفلا حتف -"اريبعت بعللا ءانثا اههجوب ربعت يزنابمشلا لافطا نأ (؟7هم آهوتءاع -6ههدملل)

 رشبلا لافطا ىلع رهظي ام ريبعتلا اذه رهظيو ."ابعل نوكي نا ودعيال رمالا نا ىلع لدي -ةنيعم

 .هسفن تقولاب
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 ريغتت نويزفلتلا يف رابخألا يئثراق هوجو نا (8مءةصهم ©« هل, 1980) هؤالمزو نامديرف فشتكا دقو

 يتلا عيضاوملا وا اهنوضرعي يتلا رابخالا ةعيبط ىلا "ادانتسا راقتحالاو اضرلا ىلع لدتل رابخالا ةءارق ءانثا

 .اهنوشقاني

 ىتش نع رّبعن نا عيطتسن نحنف .ةحضاولا ريباعتلا نم مالكلا ءانثا هجولا ريباعت لامعتسا دعيو

 ماستبالا وأ بضغلا ىدل سوبعلاو ةريحلا ىدل نيبجلا بيطقت وأ بضغلا ىدل نيكفلا دش لثم تالاعفنالا

 .لزغلا ىدل نوفجلا ليبستو

 نومراهو يدما دجو دقف .ةركبم نس يف رهظت ,رشبلا ىدل ةيلوا ةيعامتجا ةباجتسا ماستبالا دعيو

 عم لعافتلا ىدل "احضاو ”الكش ذختيو رشبلا هجول ةباجتسا سداسلا عوبسالا ةياهن يف أدبي ماستبالا نا

 كلذ رسفيو مالكلا ىدل روكذلا نم ماستبالل "اليم رثكأ ثانالا نا رهظو ."ابيرقت ثلاثلا رهشلاب نيرخالا

 .ماستبالل "اليم لقا ذوفنلاو ةطلسلا يوذ نأل ,عوضخلل ةراشا هفصوب

 نويعلا ةغل

 نع ربعي نا عيطتسي ءرملاف .هضارغاو هلاكشا عونت عم ريبعتلا لاكشا غلبأ دحا نويعلاب ريبعتلا دعي

 تبطاخو مالكلا ةغل تلطعتو ":لوقت يهو زوريف ركذتت نأ كلو .هناسل عيطتسي امم غلبأ نويعلاب بحلا

 رظنلا ةحاشاو هدوجوب "افارتعا هتاذ دحب دعي ام صخش ىلا رظنلا نا عقاولاو ." كانيع ىوهلا ةغل يف ينيع

 .ةقباس ةفرعم نيصخشلا نيب ناك اذا باتعلاو بضغلا يعدتسي هدوجوت "اراكنا هنع

 .هل "ايدحت ينعي هفرعت ال صخشب قيدحتلا نكلو :ةبحملاب ةراشا هفرعت صخشب قيدحتلا دعيو

 ةليوط ةدملل هفرعنال صخشب رمتسملا قيدحتلا نا (81159:هدئط 8 آههوع: ,.1976) رغنالو ثروزليا دجو دقو

 سانلا لهاجتيو .ةددهملا فقاوملا هذه لثم نم نوبحسني سانلا نأل .نايحالا نم ريثك يف برهلا يعدتسي

 .يظفللا ريغ لاصتالا يف نويعلا ةيمهأب يحوي رمأ وهو ةلوهسب نيرخآلا تارظن ةداع
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 (1<عملعمم, 19726) دجو دقف .يعامتجالا لعافتلا ميظنت يف تارظنلا ةيمها ىلع تاساردلا لدتو

 ةدقعم دعاوقب مزتلي امهنم درف لك نا ,رخآلا امهنم لك ىلع افرعتي نا بالطلا نم يئانث نم بلط امدنع

 يهتني امدنع نكلو ,ملكتي امدنع رخالا نويع بنجت لواحي ثدحتملا نا الثم نيبت اذا .نويعلا ءاقتلا مظنت

 ىلا رظني عماسلا نكلو .نآلا كرود ءاج لوقي امنأكو .تمصي نا لبق ثدحتملا وحن هينيع عفري همالك

 عماسلا نويع ةيؤر نم رظنلا يحيحص انمرح اذا اننا (88ز16,1968) لياغرا نّيبو .ثيدحلا ءانثا ثدحتملا

 .تاعطقتلاو تافقوتلا نم ريثكلا نمضتيو اددرتم نوكي راوحلا ناف (ةقماغ تاراظن يدتري نأك)

 ويديفود دجو دقف .ةراشا لكشي هتاذ دحب كلذ ناف ءركذلا ةفنآ دعاوقلاب ءرطا مزتليال امدنعو

 يعامتجالا لعافتلا ىلع مهترطيس ضرف نوديري نيذلا سانلا نا (201410 8 11ةمد ,1982) نسيلاو

 دعتو .بيجي امدنع هنع مهرظن نوحيشيو هيلا ثدحتلا دنع عماسلا ىلا ناعماب رظنلا ىلا نوأجلي ءرئادلا

 .يعامتجالا لماعتلا يف ةنميهلا ضرفو ةطلسلا راهظال هذه

 امك .هبحن صخش ىلا رظنلا ىدل عستي ,ؤبؤبلا ناف .يعامتجالا بذاجتلا ىلا "اضيا نانيعلا رشؤتو

 بالطلا نم (55«11 ,1965) سه بلط دقف .عساو ؤبؤبب انيلا نورظني نيذلا سانلا وحن ةيبذاجلاب رعشن

 اذا ةباذج ةروص دعت ةروصلا سفن نا دجوف .قيض وِبْوِب تاذ اهضعب ةيفارغوتوف روص ىلع مكحلا روكذلا

 ءارو ببسلا وه اذه ناك اممبرو .ةعس لقا ؤبؤبلا نوكي امدنع ةيبذاجو الامج لقأو ,"اعساو اهيف ؤبؤبلا ناك

 تاقدحلا عستت عومشلا رون ىلع نوشعتي نيح ةبحألا نأل ام "اعون ةملظم ةيسنامورلا معاطملا لعج

 .!ةيبذاجلا دادزتف

 جرحلاب سانلا رعشيو .لعافتلل ةوعد لكشي مهلباقن نيذلا نويع يف رظنلا نا

 عم دعصم يف دوجولا لثم .ءقيض ناكم يف دوجولا ىلع نيربجم مهسفنا نودجي امدنع

 مهعنمت ةيعامتجالا دعاوقلا نكلو .يندبلا براقتلا ىلع ناكملا قيض مهربجي ذا .ءابرغلا

 نع اديعي رظنلا لقالا ىلع وأ ءضرالا ىلا رظنلل سانلا دمعي كلذل .ءتارظنلا لدابت نم
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 نويزفلتلا ىلا نورظني امدنع مهنويعو سانلا هوجو ىلا نوسرفتي مهنكلو .نيرخآلا هوجو

 .تالجملاو

 نودجي ءابرغلا دجن كلذل نيفرطلا الك ىدل ةيوق رعاشم ريثتسي نيرخالا نويع يف رظنلا نا ودبيو

 اوحيشي نأب امراع "اروعش اورعشي نا نود ءناوث ثالث نع ديزت ةدملل ءابرغلا نويع ىلا رظنلا يف ةبوعص

 ضبنلا ةعرسب ساقي امك .ءرمللا هب رعشي يذلا رتوتلا ضفخ ىلا رظنلا ةحاشا يدؤتو ."اديعب مهرظنب

 .ديلا ةحار قرعتو سفنتلاو

 "اهابتنا هبتنت ايلعلا ةدرقلا نأ دجو ذا :ةيرطف بناوج تاذ رظنلا هيجوت ةلأسم تناك امبرو

 ىدل نويعلا تاكرح سرد يذلا (26006,1992) روفيد ىريو .نورخآلا هيلا رظني يذلا ناكملل "اديدش

 هضفختو اهسار عفرتو هينيع يف قّذحت يهف ادحا ددهت نا لواحت امدنع نوبابلا ةدرق نا ايلعلا ةدرقلا

 نامتلا ىريو .ةعرسب اهنافجأب شمرتو نيبجاحلا عفرتو سأرلاب اهانذا قصتلت امك ,ءىجافمو يلاتتم لكشب

 ةيغرلا مدع نع ريبعت وه نيرخآلا نويع بنجت ىلا (اليروغلاو ,كاكملاو ءنوبابلاو .سيرلا) ةدرقلا ليم نا

 رظانملا نع دعتبتو ةحرفملاو ةريثملا ءايشالا وحن هجتت ةدرقلا نويع نا رهظو .نيرخالا عم لعافتلا يف

 كلذ يفو .ءابرغلا نم فوخلاو عوضخلا ىدل اهيلا رظانلا نويع نع اهرظن دعبت ةدرقلا نا امك .ةجعزملا

 .رشبلاب ريبك هبش

 يدافتل ثدحتملا ةبقر ىلا رظنلا ىلع سانلا بردي نابايلا يفف .ددصلا اذه يف "اضيا رود ةفاقثللو

 رظنلا ىلع نيبردتملا ناكيرمالا ةيناسنالا تاقالعلا نيسحت يف نوصتخملا نوبردملا ثحي امنيب .نويعلا ءاقتلا

 يبرعلا رظني كلذل .ثانالا هوجو يف رظنلا نع داعتبالا ىلا ةيبرعلا ديلاقتلا وعدتو .ثدحتملا هجو يف

 .بيرق وأ قيدص ةجوز وأ نيديعبلا براقألا نم وأ ناريجلا نم ةأرما ثداحي امدنع ضرالا ىلا يديلقتلا

 ىدل جرحلاب يكيرمالا رعشيو .هرظنب برهتي يذلا نم حاتري الو هثداحي نم نويع يف رظني يبرعلا نكلو

 .هتلوجر يف هادحتي هنأكو هينيع يف رظني يبرعلا نأل ءيبرعلا عم ثيدحلا
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 رظنلا لمعتسن امك .هانلق ام مهف عماسلا نا نم دكأتللو ,ثيدحلا لدابت ميظنتل رظنلا لمعتسنو

 .مالكلا يف ءاج دق هرود ناو ديرن انك ام انيهنا اننا هربخن وأ ءلوقي ال نيتصنم انلز ام اننأ ملكتملا ربخنل

 نورهمي بالطلا نا يتيب دجو دقف .ةفلتخم فقاوم يف لمعتست ثيدحلا يف ةراهملا هذه نا ودبيو

 .ريضحت نود فوفصلا ىلا نورضحي امدنع مهيسردم عم نويعلا ءاقتلا نم برهتلا يف

 ساسأ امكنيب أشني " نيعل انيع " صخش ىلا رظنت نيح كنأ (دسجلا ةغل) هباتك يف زيب نلآ ريشيو

 نيح يف انيلا نوثدحتي نيح ادج نوحاترم اننأ رعشن اننولعجي صاخشألا ضعب نأ لصحيو .لاصتالل يقيقح

 وا انيلا اهيف نورظني يتلا ةدملا لوطب ةقالع اذهلو .مهنم جاعزنالاو حايترالا مدعب رعشن نورخآ انلعجي

 .نوثدحتي مهو ةقدحملا انترظن نولغشي

 يقتلت هينيع ناف «تامولعم متكي هنأ وأ قداص ريغ ام صخش نوكي امدنع :كديفت ةمولعمو

 ادحاو ينعي دق هناف تقولا يثلث نم رثكأ كرظن ام صخش رظن يقتلي امدنعو .تقولا ثلث نم لقأ كينيع

 يئادع كنا ىري اماو .هينيع اناسنا ددمتي ةلاحلا هذه يفو ءاباذجو ادج اقيش كدجي هنأ اما :نيرمأ نم

 اهنجت يغبني ضوافتلا يف دوسلا تاراظنلا سبل نأ ىلا هبتناو .هينيع اناسنا صلقتي ةلاحلا هذه يفو ههاجت

 .مهب قّدحت كنأ نيرخآلا رعشت اهنأل

 امدنعف .ءادعلا وا مامتهالا اما لاصيال مدختست ةيبناجلا ىلجعلا ةرظنلا نأ ءكديفت ىرخأ ةمولعمو

 ةراشا ينعت ام ابلاغو :مامتهالا لصوت اهناف .ةماستباب وا نيبجاحلل طيسب عفرب ةبوحصم ةرظنلا هذه نوكت

 مفلا يتيواز عم وا ءنضغتم نيبج وا ءلفسا ىلا نيهجتم نيبجاح عم تققفارت ام اذاو .ةلزاغمو ددوت

 صخشلا دسج نم ةقطنملا نأ ملعاو .داقتنالاو ءءادعلاو ءبايترالا فقوم ةمالع كلتف ءلفسأ ىلا نيهجتملا

 .هجول اهجو ءاقل يأ ةجيتن ىلع ريثأت اهل نوكي دق ةقّدحملا كترظن اهيلا هّجوت يذلا
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 :ي دألا تاكرح

 نم سكعلا ىلع ثيدحلا ءانثا ةرثكب مهيديا طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح يف نوتكاسلا لمعتسي

 :يه غيص ثالث ىلا مالكلا ءانثا يديالأ تاكرح ءاملعلا ضعب مّسقيو .اكريماو ةيلامشلا ابروا ناكس

 انفاتكا زهن دقف .مالكلا لحم لحت تاكرح ىلوالا ةغيصلاب دصقيو .تامدنهملاو حيضوتلا تاراشاو تامالعلا

 ىصحا دقو .خلا...ةقفاوملا ىلع ليلد لفسالاو ىلعألا ىلا انسأر زهن وأ ,ثارتكالا مدع وأ لهجلا نع "اريبعت

 يتلا ةئيذبلا تاكرحلا ءانثتساب) ةيمويلا مهتايح يف نويندرالا اهلمعتسي ةمالع نينامث نم رثكا (ينادمحلا)

 .(تاعمتجمل ا نيابتب "اضيا نيابتت

 .درفلا اهيلا يمتني يتلا ةفاقثلاب ددحت تامالعلا هذه نم ىمظعلا ةيبلاغلا نا نايبلا نع ينغ

 فلخلاو ءارولا ىلا عباصألا ريديو غدصلا وحن ةعبرالا عباصألا هجويو (ريغصلا عبصالا) رصنبلا مضي يبرعلاف

 امأ «ةيلاتتم رئاود اهب مسريو غدصلا ىلا هتابسب يكيرمالا رشؤي امنيب ةيلقعلا هاوقب سيل صخشلا نأب لوقلل

 .هسفن ءيشلا لوقيل نذالا قوف هتبابسب رقنيف يلاطيالا

 :صخشلا لوقي دقف اهلوق بعصي بناوج ديدحت ةيحيضوتلا تاراشالاب دصقيو

 .لوطلا اذهب ةكمس تكسمأ -

 ةيحيضوتلا تاراشالل نوأجلي دارفالا نا تاساردلا نم رهظ دقلو .(هيتبابس نيب ةفاسم عضيو)

 تاراشالا فلتختو ."الثم ةدضنملا فيرعت ىلا نوأجلي امم رثكأ جرعتملا طخلا فيرعت مهنم بلطي امدنع

 .ريبعتلا يف ةفلتخملا مهلبس مهل دارفألا نأل .رثكا دارفألا نيب فالتخالا نكلو ءرخآل عمتجم نم ةيحيضوتلا

 نوناعي وأ نيجاتهم وأ نيبضاغ نونوكي امدنع ربكا رادقممب ةيحيضوتلا تاراشالا لامعتسا ىلا سانلا ليميو

 امم نقيتم ريغ ثدحتملا نوكي امدنع ةيحيضوتلا تاراشالا لقتو ,ةراثتسم ةيلاعفنا ةلاح نم ماع لكشب

 .هلوق ديري
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 وأ هب كسميو رخأ ءزج سملب مسجلا نم ءزج اهب موقي يتلا تاكرحلا عيمج تامدنهملاب دصقيو

 هذه نا رظانلل ودبي دقو .ناوث عضب الا مودتال وأ ةليوط ةدم تاكرحلا هذه مودت دقو .هكحي وأ هكلدي

 اما .فنألاب كاسمالا وأ نذالا ءارو ام كح وأ رعشلا ليدعت لثم ددحم فده تاذ ةريصقلا تاكرحلا

 لوح اهرعش فل ىلا ثيدحلا ءانثا ةاتفلا دمعت دقف .اهءارو يندب فده الف "اليوط مودت يتلا تاكرحلا

 ةيناث اهضعي مث اهقلطيو هيتفش ءرملا ضعي دق وأ .خلا...ةيناث اهرعش فل ىلا ةدوعلاو هتالفاو اهعبصا

 ءرملا لمعتسي دقو .رخأ ناكم يأ نم رثكأ نيديلاو فنألاو نينذالاو رعشلا ةسمالم يرجتو .خلا...ةثلاثو

 يضقتو...باقث دوعب هنانسا شكني وأ ملقلا ةياهنب ةفشلا سمالي نأك ةيلاعفلا هذه يف تاودالا ضعب

 لثم قوذلا ةلق ىلع "اليلد تاكرحلا ضعب دعتو .ناكمالا ردق هجولا ةسمالم نم لالقآلا ىلا ةماعلا بادآلا

 .خلا...عباصألاب فنألا فيظنت وأ "انلع نانسالا فيظنت

 امأ .ةداع اهنم يهتني نا ىلا تاكرحلا هذه لثمب موقي يذلا نع مهرظن داعبا نودهاشملا لواحيو

 ال هنأكو فرصتلا لواحي ام "ابلاغ دهاشملا ناف رعشلا مرب لثم انيعم افده فدهتست ال ةكرحلا تناك اذا

 رعشي يذلا صخشلاف .ةحارلاب درفلا رعشيال امدنع دادزت تاكرحلا هذه نا ودبيو .تاكرحلا كلت دهاشي

 فورظلا هذه لثمب مسجلا كح دادزي امك «نيتبكرلا زه لثم ةيدجملا ريغ ةكرحلل ليمي ءابرغلا ماما ديدهتلاب

 نم "اسأب دجي الف «نيبرقملا هباحصا عم نوكي امدنع بيقر نودب رهظت تاكرحلا هذه نكلو .حضاو لكشب

 ىلا مهثوجل ىدم يف "اريبك "افالتخا سانلا فلتخيو .باقث دوع ىلع ضعلا وأ هينذا نم عمشلا جارختسا

 .اهل نوأجلي يتلا تاكرحلا هذه ةيهام يف نوفلتخي امك تاكرحلا هذه لثم

 سأرلا ةعضو :ىلوألا ءسأرلل ةيساسأ تاعضو ثالث كلانه :كديفت ةمولعمو

 سأرلا ةعضوو .عمسي امم يدايح فقوم هل صخش اهذختي يتلا ةعضولا يهو .عوفرملا

 لئاوأ نم ناك نوراد نأ ةقرافطلاو .لوقت امب مامتها هيدل أدب صخشلا نأ ينعتو «لئاملا

 .ءيشب نيمتهم نودغي امدنع ابناج مهسؤرب نوليمي ءتاناويحلاك رشبلا نأ اوظحال نيذلا
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 الئام وأ اعوفرم سأرلا لعج عطتست مل امو .يبلس فقوملا نأ ىلا ريشي هنأف اضفخنم سأرلا نوكي امدنعو

 .لاصتا ةلكشم يناعتس كناف

 .!بذكت كنأ رعشي هنأ ينعي اذهف ملكتت تنأ نيح همف يقلتملا ىطغ اذا :كديفت ىرخا ةمولعمو

 نم تاملكلا دصب ايروعش ال دمعي ناب " رش يأ عامس " مدعل عمتسملا نم ةلواحم يهف نذألا كح اما

 نأ ىلا ةراشا اهناف اهتحتف ةيطغتل مامألا ىلا نذألا ينث ىرج اذا اما .اهقوف وأ نذألا لوح ديلا عضو لالخ

 ملكتن وا ءاعادخ وا ايذك عمسن وا ىرن نيح اننأ ملعاو .ملكتي نأ ديري هنأ وأ ءيفكي ام عمس دق صخشلا

 .انيديأب ءانناذآ وأ ءاننويع وأ ءانهاوفأ يطغن نا ابلاغ لواحن انناف ءاعادخ وا ابذك

 ,تامالعلا يهو فانصا ةسمخ ىلا ةيظفللا ريغ تاراشالا فئاظو نوزيرفو نامكيا مّسق دقلو

 لك سكعتو .400م1:هد5 ؤيهتلا تاكرحو 0:عدصنتءي5 تامظنملاو هصممهه1 تمدءوونمدك حيضوتلا تاراشاو

 نع هاندا يف رصتقنس كلذلو .حيضوتلا تاراشاو تامالعلا نع انثدحت دقو ةفلتخم فئاظو فانصالا هذه

 .طقف ؤيهتلا تاراشاو تامظنملا يف ثيدحلا

 "امومع سأرلاو مفلاو نيبجاحلاو نينيعلا نع ردصت ةيوغل ريغ تاراشا وا تاكرح تامظنملاب دصقي

 ربخن اننأ وأ ءاهمهفو انتلاسر ملست عماسلا نا نم دكأتلاو :نيرخآلا عم يوغللا لعافتلا ميظنت يف لمعتست

 .مالكلا يف ءاج هرود نأ عماسلا

 تاقوا يف ةداع اهيلا أجلنو ءيدارا ريغ لكشب لمعتست ةيوغل ريغ تاراشا يهف ؤيهتلا تاكرح امأ

 هذه دعاستو :ةدضنملا ىلع انعبصاب رقنن وأ انعبصا يف متاخلاب بعلن وأ انرفاظا مضقن دقف «ةريحلاو كشلا

 حنحنتلا لثم تاكرحلا هذه لثلب ةداع نورضاحملا أجليو .ةجرحلا فقاوملا يف فيكتلا ىلع ءرملا تاكرحلا

 يف مهتدعاسمل تاكرحلا هذه ىلا نورضاحم ا ءالوه أجلي ةقيقحلا يفو .ةرضاحملا ليبق ةرجنحلا ريضحتل

 .ةرجنحلا ريضحتل سيلو ةرضاحملا ليبق لصحي يذلا رتوتلل يسفنلا ؤيهتلا
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 يندبلا فقوملا

 امع ريبعتلل ةلئاه ةليسو يندبلا فقوملاو ."اهجوتو ةكرح هعمجأب مسجلا مضيف يندبلا فقوملا امأ

 "ايوغل فصنو لب .همسج هلوقي ام قّدصنل هناسلب ءرملا هلوقي ام بذكن ام "ابلاغو «ءرملا هب رعشي

 :لوقنف همسج ةكرحب ءرملا تالاعفنا

 .حرفلا نم ريطي وهو ءاج -

 .باهذلا يف هتبغر مدع ىلع اليلد ءارج هيمدق رجي وهو نجسلا ىلا بهذ -

 يف "ايخرتسم "افقوم انذختا دق انك ولف ,عماسلا ىدل ىدص ثدحتملل يندبلا فقوملل نا ودبيو

 "اجنشتم ايندب افقوم ذخأن امدنع اما ,"اهباشم "ايندب "اقفوم ذختيس قيدصلا ناف قيدص عم ثيدحلا

 .(مموهسدل 8ءطم) يندبلا ىدصلاب اذه ىعديو هسفن فقوملا ذختيس رخآلا ناف رخآ صخش عم "التاقم

 يف رثؤي ام صخش هذختي يذلا يندبلا فقوملا نا (38[ءككماءر 8: «؛ ها, 1975) هؤالمزو يلنكم ىريو

 صخشلاف .ةعساو ةيبعش وذ صخش هنا وأ ةطلس يوذ نم هنأ يندبلا هفقوم انل يحوي دقف .هنم انفقوم

 صخش هنأب انل يحوي ”اليلق نيجرفنم امهاقباو هيتبكر دم دقو "ايخرتسم فلخلا ىلا أكتا دقو سلجي يذلا

 هنأب انل يحوي هناف ,هيقاس قلغيو "افتكتم هردص ىلع هدي دقعي امدنع امأ .هسفن نم قثاو هنأو دودو

 انعفر اذا امأ ."الامتحا لقا هل انلوبق ناف كلذلو ءيعافدنا فقوم يفو متكتم وهف "ائيش انع يفخي نا ديري

 ىلع ليلد هنأب عماسلا لبق نم كردي كلذ ناف هيلا ثدحتن نم ةلابق هدضنم ىلع اهانعضوو انلجرا

 .نيرخآلا عم لماعتلا يف بدأ ةلق عمتجلما لبق نم دعيو راقتحالا

 تابارتقالا

 ةمراصلا دعاوقلا لوح تالاقملاو بتكلا نم "اددع (58. 1. 55511, 1968) لوه بتك

 ةفاسملا ددحت يتلاو نيرخآلا عم انلماعت يف ةقدب اهب مزتلنو يروعشال لكشب اهملعتن يتلا

 لدابتن صخش عم ثيدحلا ىدل ةنيعم ةفاسمب مزتلن نحنف .مهيلا ثدحتن نم نيبو اننيب
 .ةقباس ةفرعم هب انطبرت ال صخش عم ثيدحلا ىدل دعيا ةفاسم مزتلنو .ةّدوطا هعم
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 نوبحملاو نوقشاعلاف .مهنيب ةيسفنلا ةفاسملا ىلع ليلد رخآلا مهضعب ىلا مهسولج ءانثا سانلا نيب ةفاسملاف

 يف رخآلا مهضعب نم برقلاب نوسلجيف ءاقدصالا امأ نيقصالتم اوسلجي مم نا مهضعب نم برقلاب نوسلجي

 هذه دحا ىلع صخش سلج دقو "الثم بيبط ةدايع يف يساركلا نم فص كانه ناك ناو .ةماعلا نكامألا

 رثكأ وأ "اغراف "ايسرك هنيبو كنيب كرتت لب "امامت هل رواجملا يسركلا ىلع سلجت ال بلاغلا يف كناف يساركلا

 .اهيلع سلج نمب ةلوغشم يساركلا عيمج تناك اذا الا

 ربخن نا ديرن امدنعف ,"ةداع سانلا اهب مزتلي .دعابتلا وأ يندبلا براقتلا ضرفت ةيفاقث دعاوق كانهو

 ,هينذا نع تارتمتنس ةعضب الا انيتفش دعبت الو هنم برقلاب كرحتن انناف "الثم يصخش رمأب وأ ءاّرس "ادحا

 ."الثم قيرطلا نع رسفتسن امدنع رتملا نع لقيال ام بيرغلا نيبو اننيب كرتن اننأ ديب

 ىلا نايمتني نيدرف نيب لماعتلا ىدل تالكشملا ضعب ىلا بوعشلا نيب ةيفاقثلا تافالتخالا دوقتو

 نيب ةيبرعلا نادلبلا نيب ثيدحلل ةحيرملا ةفاسملا نا (8237651966) زفيرغ دجو دقف .نيتفلتخم نيتفاقث

 امك .ةدحتملا تايالولا نم درف عم تلمعتسا ام اذا "ادج ةميمح ةفاسم دعت ءامهضعبب ةفرعم ىلع نيصخش

 نوسملي مهنا امك ثيدحلا ءانثا هجول "اهجو فوقولا نولضفي ةيبونجلا اكيرما ناكسو برعلا نا رهظ

 .ناكيرمألا هيلع داتعا امل "افالخ ثيدحلا ءانثأ رخآلا مهضعب

 سمللا

 دقلو .قيمع ىنعم تاذ اهنا سانلا كردي ام "ابلاغو ةيظفل ريغ ةيوق ةراشا سمللا دعي

 نوحمسي يتلا مهمسج قطانم نع حاصفالا ناكيرمالا بالطلا نم اهيف بلط ةسارد دراروج ىرجا

 «مألا اهيلت جوزلا مسج نم ةحاسم عسوا ةسمالم يف قحلا نيجوزلل نا ةساردلا نم نيبتو .اهسملب نيرخالل

 نيفتكلل ةبسنلاب رمالا كلذكو ءابرقألا وأ هسفن سنجلا نم ءاقدصألل الا نيعارذلا سملب حمسي ال نكلو

 .نيتبكرلاو

 ترث ب



 ةطلسلا ىلع "اليلد لمعتسي نأ نكممي سمللا نأ رهظ (816م187,1977) يلنهل ىرخا ةسارد يفو

 نكلو ءاضرلا ىلع "اليلد هيلا ثدحتيوهو لماع فتك ىلع هعارذ ريدملا عضي دقف «عيفرلا ماقملاو ذوفنلاو

 ."اماقم ىقرا مه نم سملب نوردابي ال "اماقم لقالا

 ثيدحلا ءانثا سمالتلا تاعمتجم لا ضعب ذبحتف :سمالتلا نم هب حمست اميف تاعمتجملا فلتختو

 سمل وأ نيرخآلا سمل نوذبحي ال نيذلا ناكريمالاو نيينابايلا نم سكعلا ىلع نييلاطيالاو برعلا لثم

 هنكلو ةبرجت يف ةكراشملل ناكيرمألاو برعلا بالطلا نم "اددع اعد ءلوه اهارجا ةسارد يفو .مهمسج

 نم رثكأ نيبراقتم نوسلجي برعلا نا دجوف :مهلعافت ويديفلا ىلع لجسو راظتنالا ةفرغ يف مهكرت

 ."اضيأ ناكيرمالا نم ىلعا توصب نوثدحتيو ,مهنم رثكأ نوسمالتيو ناكيرمألا

 مدمماهموددعء ةيزاوملا ةغللا

 هضفخنو عقاوملا ضعب يف توصلا عفرن لب .ةدحاو ةلمم ةجهلب ثدحتن ال انناف ةغللا قطنن امدنع

 لمجلا ةياهن يف تافقوت ىلا أجلن امك .ىرخالا يخرنو تاوصالا ضعب يف قطنلا ىلع ددشنو ىرخأ عقوم يف

 اهؤلمن يتلاو ةيدعاوقلا ريغ تافقوتلاب ىعدت لمجلا طساوأ يف ىرخا تافقوتو ةيدعاوقلا تافقوتلاب ىعدت

 بحاصتو .ىرخأ نايحأ يف ءطببو نايحالا ضعب يف ةعرسب ملكتن امك ."ممها"و "ممم" اثم تاوصأب ةداع

 امل ةديدج تامولعم فيضت وأ هلوقن اميف رّوحتو هينعن ام حضوتف يمويلا انمالك ةيتوصلا تاراشالا هذه

 ."اظفل هانلق

 نع اهزييمت نكمي توصلل غيص ينامث ةداع انيدل هنأ (0د124: 29:12, 1959) زتيفيدو زتفيد ىريو

 ءربصلا ذافن ,حرم لا ءللملا .بضغلا :ةّدوملا :يه ةجزمألا هذهو ءملكتملا جازم عماسلل رشؤت ءرخآلا ضعبلا

 .اضرلاو ءنزحلا :حرفلا

 لبآ دجو دقف .هتيافكو ملكتملا ةرطيس ىدم نع رّبعي نا نكمي ميغنتلا نا امك

 نم ريثكلا دقفي لاع توصب ملكتي يذلا درفلا نا (هممعا ه6 21, 1979) هؤوالمزو

 .ربكا ةلوهسب قّدصي نا نكمي ضفخنملا نيزرلا مالكلا نأ نيح يف ءلوقي اميف هتيقادصم
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 وأ نويزفلتلل نوثدحتي امدنع قيمع توصبو ءطبب مالكلاب لودلا ءاسؤر حصني كلذل

 .عايذملا

 .قيقدلا ىنعملا وأ ةبسانملا ةظفللا نع ثحبي ثدحتملا نا يدعاوقلا ريغ فقوتلا لامعتسا لديو

 .هلوقن امم نينقيتم ريغ وأ «جازملا ٌييبصع نوكن امدنع دادزت مالكلا ءاطخا نا (مصهطا, 1963) لوم دجو دقلو

 ظءنلممص كك ) هؤالمزو نسكيرأ سرد دقلو .نيثدحتملا مالك يف يناعملا هذه نوكردي نيعماسلا نا اضيا دجوو

 " لثم مالكلا تازاكع لامعتسا نأ "الثم اودجوف مكاحملا يف لاقي ام ىلع اهنوقلطي يتلا ماكحألا (هل, 8

 .ثدحتملا ةيقادصم نم ضفخي " نظا امك " وأ " فرعت امك

 نيابتتف ؛ءيعامتجالا طاشنلاب رثأتت ةغللا نا امك "اغلاب "ايعامتجا "اريثأت رشبلا يف ةغللا رثؤتو

 .هل نيرخآلا كاردا يف ءرملا اهلمعتسي يتلا ةجهللا رثؤت امك «ةيعامتجاو ةيفارغج بابسأل تاجهللا

 تاجهللا

 اهنم قتشت .تاغللا نم ةغل ةيأ يف ةحيصف ةدحاو ةغل دوجوب سانلا نيب داقتعالا دوسي

 ىقلي ام "ابلاغو .ةحيحصلا ةغلل ةيقنلا ةروصلا نع "ائيس "افارحنا لكشتو "اماقم اهنم لقا تاجهل

 نم ريثك نأش اهنأش ةغللا نا ديب .حيصفلا لامعتسا نونسحيال نيذلا بناجالا ىلع فارحنالا رزو

 دحوتلا وحن هجتت اهعيمج تاجهللاف ءزكرملا وحن عفدت ةوق نيتوقب رثأتت ةيعامتجالا رهاوظلا

 عونتلا وحن "اعيمج تاغللا وحنت ثيح زكرملا نع "اديعب عفدت ىرخألا ةوقلاو .ءاقتلالاو

 امدنع فالتخالا دادزيو .ةيزكرملا ةوقلا ىلع ةيزكرملا ةوقلا بلغتت امنيح نيابتلا لقيو .فالتخالاو

 راشتنا ىدل "اذوفن ةيزكرم لا ىوقلا دادزتو .ةيزكرملا ةوقلا اهيلع قوفتتو ةيزكرملا ةوقلا فعضت

 "امومع يقفألا يعامتجالا كارحلاو لاقتنالاو رفسلا ةلوهسو ةءورقملاو ةعومسملا لاصتالا لئاسو

 تايوه ىرغصلا ةيوغللا تاعامجلا ذختت امدنع "اذوفن ةيزكرملا ةوقلا دادزتو .يوغللا عمتجملا يف

 تاعامجلا رثؤتو .ىرغصلا ةيوغللا تاعامجلا نيب ءاقللا تالامتحاو صرف لقت امدنعو ةدرفتم
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 لئاسو يف يبرعلا نطولا يف ةرثكب حمست يتلا ةيبرعلا تاجهللاف .ةنيابتم تاريثأت "اضيأ ةرواجملا ةيوغللا

 لخاد ىتح فلتخت تاجهللا نأل "ازاجم كلذ لوقن) ةيتوريبلا ةجهللاو ةيرهاقلا ةجهللا يه مالعالا

 تاجهللا نا الا .يبرعلا نطولا ربع روسيم لكشب ةموهفم ةيجيلخلا تاجهللاو (ةدحاولا ةنيدملا

 يف ةلوهسب مهفت الو ييرعلا نطولا يف "اريثك ةعومسم تسيل "امومع ةيبراغم او لب ةيسنوتلاو ةيرئازجلا

 ؟تاجهللا فلتخت فيكف «قرشملا

 :يهو ىرخأ نع ةجهل اهيف فلتخت بناوج ةدع كانه

 يف ربنت دق ةملكلا سفنف .ةملكلا عطاقم نم عطقم ىلع ديكأتلا ربنلاب دصقيو .ربنلا يف فالتخالا .1

 .رخآ عمتجم يف اهربن نع فلتخم لكشب يوغل عمتجم

 ةلمجلا قطن يف قرفلاك ةلمجلا نحل يف لوزنلاو دوعصلا ميغنتلاب دصقيو «ميغنتلا يف فالتخالا .2

 :لثم ةلمجلا سفنل يفنلاو تابثالا يتغيص نيب ةدحاو ةجهل نمض

 .ةلهس تناك ناحتمالا ةلئسا -

 ؟ةلهس تناك ناحتمالا ةلئسأ -

 يف عومسملا ميغنتلا نيب فالتخاك فلتخم ميغنتب اهسفن هتبثملا ةلمجلا قطنتف تاجهللا يف امأ

 .ةيقرشملا تاجهللاب ةنراقم "امومع ةيبراغملا تاجهللا

 ةجهللا نع اهعاقيا يف فلتخت ةيرهاقلا ةجهللا نا ظحال .مالكلا عاقيا يف تاجهللا فلتخت .1

 .ةيتوريبلا

 "و " ق " تاميتوص يه "اريوحت تاميتوصلا رثكأ لعلو ,تاملكلا يف رثكأ وأ "انيعم "اميتوص ليوحت .2

 قطانم ضعب يف " ك "و ةيدوعسلا يف " ع " و رصمو نانبل يف ةزمه فاقلا قطنتف "١و " ج

 " امأ...رصم يف " ع "و جيلخلا يف ءايو ندرالا يف " 1" قطنتف "ج " امأ .برغملا يف " ق " و نيطسلف

 .خلا...نانبل -سلبارط يف " واولا " هبشي ام ىلا بلقتو " ءاي " حبصتل توريب يف لامتف " فلألا

 يف سيو موطرخلا يف سيدكو دادغب يف نوّرب وه طقلاف .هسفن ءيشلل ةفلتخم تاملك لامعتسا .3

 .خلا ..نانبل

 :"الثم يبرع لصا ىلا دوقت نا نكمي اهعيمج ةفلتخم تارابع لامعتسا .4
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 (ءيش يأل -شيل) تيج ام شيل -

 (ءيش يأ -شآ) تيج ام شأ رطاخ ىلع -

 (ءيش يأ نأش ىلع -يا ناشع) شتيج ام هيا ناشع -

 عيماجملا عم سامتلا لالخ نم وأ يوغللا عمتجملا لخاد ةيوغللا تايلقألا نم تادرفم ةراعتسا .5

 .ةرواجملا ةيوغللا

 :ةغللا فئاظو

 ام دصقن ال نحنف .ةيعامتجالا ميسارملا يف ةغللا لامعتسا كلذ نمو ءلصاوتلل ةريثك فئاظو ةغلل

 ةقالعلا قيثوت يف انتبغر نع ربغنو هب انمامتها يدبن لب .هتحص نع انفراعم دحأ لأسن نيح "ايفرح هلوقن

 "اثالث كتقلط هتجوزل لجرلا لوقي امدنع .ءلعفلاو لوقلا ىواستي ثيح ةغلل ةينوناقلا ةفيظولاو .هعم

 دوجسلاك تاكرحلل ةبحاصملا ةينيدلا تالوقملا ودغت ثيح ةينيدلا ةفيظولاو ."العف اهقلط دق نوكي

 .ةينيدلا سوقطلا نم ءزج .عوكرلاو

 ةغلل ةيرحسلا ةفيظولا

 رحسلا لوح رودتو .ةيداملا ةيئايزيفلا ةيببسلا قاطن نع جرخت ثادحا دوجوب نامهيالا رحسلاب دصقي

 ءيثشلا مسا تفرع ناف هنم ءزج وه ءيش مسا نا "امومع نودقتعي نويئادبلاف ,ةريثك راكفا ةغللاب هتقالعو

 قطنلا سانلا بنجتي كلذل .هيعدتسي ءيشلا مسا قطن نا ةماعلا دقتعيو .هيلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا تكلم

 كولمب ةلص ىلع مهنأب نولاجدلاو ةرحسلا يعّديو .كلذ هباش امو نجلاو تيرافعلا وأ ةريطخلا ضارمالا ءامسأب

 ىلع نورداق مهو (هل ةوخأ ناجلا نم لعج يا -يواخم -رحاسلا نع ةماعلا لوقي) مهءامسأ نوفرعيو ناجلا

 ةقالع امهنم لكل رحسلا نم نيعون دوجوب لوقلا نكميو .تامهم نم نوديري اميف مهريخستو مهئاعدتسا

 يرحسلا ريثأتلا وأ رحسلا ثدحي يئاقلتلا رحسلا يفف .يدارالا رحسلاو يئاقلتلا رحسلا :امه ةغللاب ةفلتخم

 نومءاشتي "الثم نورماقملاف .ءايشألاو سانلا يف رثؤي هنأ يرحسلا لعفلا ردصم صخشلا فرعي نا نود
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 ةباصالا " لثمت اميف ءيئاقلتلا رحسلا ىلع لاثم اذهو .ةرماقملا ءانثأ مهءارو نوفقي نيذلاب نولءافتي وأ

 .يناقلتلا رحسلا لاكشا نم رخآ "الكش " نيعلاب

 .ينمضلا مالكلاب ًأدبت لقنلف وأ ءتاذلا عم مالكلاب أدبت ةينلا وأ دصقلا وأ ةدارالا نأ فرعن

 ىون دق هنأكو ةليمج ةلدب اهنا هسفنل لوقي مهدحا اهيدتري ةليمج ةلدب ىلا ام صخش رظني امدنعف

 ىلا لوحتي مالكلا نأ ةيصخشلا انتربخ نم ملعن اننكلو ؛لوقلا وأ مالكلا يواست انه ةّينلا .اهلثم ءارش

 "امالك حبصي ىتح رركتي يلخاد مالكب شارفلا نم ضوهنلاب انسفنا رمأن درابلا حابصلا يفف .لعف

 ةفيظولا يف رطسأ ةعضب لبق انيأر امكو .لعف ىلا رمألا لوحتي ىتح رمألا اذه رركنو..."اعومسم

 وأ (يتعاضب كتعب) رخآ رجاتل رجاتلا لوقي امنيحف ءلعفلا يواسي دق مالكلا نأ ةغلل ةينوناقلا

 ام صخشلا نا يأ (هناسل نم طبري لجرلا) "ةداع برعلا لوقيو ."العف لعفلا ثدح (يتيب كترجا)

 ."العف مالكلا حبصي ىتح مالكلاب قطني نا

 تبغر اذا كنأ يأ ءلعفلا يواست ةّينلاف مث نمو لعفلا يواسي لوقلاو لوقلا يواست ةينلا نذا

 .ةيرحسلا ةقيرطلا كلتب ءيشلا كلذ صخشلا عاضأ رخأ صخش هكلمي ءيشب

 اهضاهجا وأ ةينلا ءاغلا ةرورضب ةيرحسلا سوقطلا لوقت لعف ىلا ةينلا ليوحت نم ءرملا عنمي يكلو

 ىلع ةالصلاب لاغشنالا نأل ءنيعلاب ةباصالا قحتسي ام دهاشي امنيح (يبنلا ىلع يلص) دهاشملل لاقيف

 لعف ىلا لوحتي يذلا لوقلا ةمواقم ىلا ءرملا أجلي دق وأ .ءيشلا ىلع لوصحلا ةين نم دهاشملا عنمت يبنلا

 ةرمضملا ةينلا يغلي لوقلا اذه نا ضرتفيو (دوع اهيف دوسحلا نيع) :لاقيف ءلعف ىلا لوحتي داضم لوقب

 نونبي نيذلا سانلا نا دجنف "الصأ ةّينلا داعبا ىلا سانلا أجليو .هيدل رمضملا لوقلا مواقي وأ دوسحلا دنع

 ءاذح وأ ةميدق قرخ ةبعل وأ ناصح لعن اهباوبا قوف نوقدي نيعلاب باصت نا نوشخيو تويب وأ تارامع

 اهتباصا نع فارصنالا مث نمو ةيانبلا نساحم ىلا رظنلا نع رظانلا يهلتس ءايشألا هذه نا ضرتفيو .ميدق

 .نودقتعي امك نيعلاب
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 ءرحسلا سرامي هنا رحاسلا هيف فرعي رحس وهف (لمعلاب ةماعلا هيمسي ام) يدارالا رحسلا اما

 هل مدقتل تيرافعلاو نجلا ىلع ةرطيسلا نم هنكمت ام ةردق كلتمي هنا معزي رحاسلا نا كلذ ينعيو

 مدع نم ةماعلا بجعتيو .ةردقلا كلت نم ءزج وه تيرفعلا مسا ةفرعم ناو ءمهنم اهبلطي يتلا تامدخلا

 كلم وه "شروهمش" نا ملعي ريثكلاف .مهئامسأب مهتفرعم نم مغرلاب نجلا ىلع ةرطيسلا ىلع مه مهتردق

 ال كلذ نكلو ءانتمدخ يف هدنجو وه كلملا كلذ نوكي نا يغبني كلذ فرعن انمد امو ناجلا كولم نم

 ءالع ةصق رّكذت .؟-نوعّدي ام ىلع-انعيطت الو رحاسلا عيطت "اذا ناجلا لعجي يذلا ام .ةقيقحلاب لصحي

 ةمخضلا ةراجحلاب هباب تقلغأ دقو فهكلا ىلا تأي هنأ ةليلو ةليل فلأ يف يرحسلا سونافلاو نيدلا

 ءايشالا لعجت مسالط يه تالوقملا هذه لثمو .بابلا حتفنا "مسمس اي حتفا" تلق اذا هنأ فشتكيو

 ةبجحألا يف دجن كلذل لعف ىلا لوقلا لؤحت حيتافم نع ةرابع يه تاملكلا ةذه نا ىرخأ ةملكب .ثدحت

 وه ام لعجت تاملكلا هذه ."لطيطهطهف " لثم ىنعم اهل ودبيال تاملك بتكت ةرحسلا اهبتكي يتلا

 .مسالطك ةيرحسلا اهتوق لضفب " ققحتي " باجحلا يف بوتكم

 ةلكشم او ."ايدارا مأ "ايئاقلت رحسلا ناكأ ءاوس رحسلا يف ةياغلل امهم "ارود ةغللا بعلت اذكهو

 .لعف ىلا لوقلا لؤحت يتلا ةبسانملا مسالطلا فاشتكا وه يرحسلا ركفلا يف وه "اعبط

 ظحالي ذا :نيرخآلا ىلع ةغلل يرحسلا هبش ريثأتلا نم "ادج برتقي مالكلا رودل ريسفتلا اذه نا

 يأ .هتالضعو هساوحل "ادادتما نيرخآلا لعجي نأ عيطتسي مالكلا قيرط نع هنأ هرافظا ةموعن ذنم لفطلا

 .هاياونو هدصاقم ققحي نا ةغللا قيرط نع عيطتسي

 .( الثم عيبلا يف ءيرتشملا نع ةعلسلا بيع نامتك) ليلضتلا :سيلدتلا ينعي

 بلغالا ىلع ةغللا صاخشألا لمعتسي ذا ةغللا فتاظو نم ىرخأ ةفيظو سيلدتلاو

-83 - 



 يراجتلا نالعالاف .لاصتالا ردصم فادهأ ةمدخل لمعتست تامولعمو رابخا ميدقتب سانلا ليلضتل

 ةهجلاو نلعملا حلاصم ةمدخ فدهتست .ءايشألا ةلالد فيرحتل "امظنم "ادهج نالكشت ةيسايسلا ةياعدلاو

 .ةياعدلا حرطت يتلا ةيسايسلا

 ىخوتي ةقيقحلا يف هنكلو تامولعملا ميدقت يف عربتي يسايسلا ةيعادلا وأ نلعملا نا رظانلل ودبيو

 ءارش كنم ديري امنا " هذخف هنم لضفا تدجو اذا قوسلا فوش حور " مهدحا لوقي امدنف .عانقالا

 عانقال تاراشالا مدختست ثيح ءايشألا ةلالد فيرحتل مّظنم دهج امه نالعالاو ةياعدلا نا لاقيو

 نل كيلا سانلا برقأ نأ" سانلل نولوقيف .ةنيعم ءايشأب مايقلاب مهفواخمو مهقلق ةراثا لالخ نم سانلا

 ةاعدم لقألا ىلع وأ ليلد كلذ ناف "ائيش دحا لقي مل نا كاذنآ ."ةحيرم ريغ كمف ةحئار نا "الثم كل لوقي

 تمص ةلالد فيرحت يف نلعم لا حجن دقل .كمف ةحئار نيسحتل هنع نلعملا جتنملل ةجاحب كنأب كشلل

 ىلع ةظفاحملل "ابدأ تمصلا لعج نلعملا نكلو...مالكلا قحتسي ام دجتال امدنع تمصت سانلاف .سانلا

 .هنع نلعملا جتنملا ءارشب اهتجلاعم عيطتست كصاوخ نم ةيصاخ ءازا كرعاشم

 فورعملا نمف .نيخدتلا نع ةرصاعملا تانالعالا نم دمتسم لاثمب سيلدتلا ةيلمع حضون نا نكميو

 نم جرخم نع ثحبت تذخأ غبتلا تاكرش نا ديب .نيخدتلا نع نالعالا ىلع ةمراص دويق تعضو هنا

 نا ريغ نم نالعالاب رارمتسالاب اهل حمست ةيراجتلا ةياعدلل ةليدب لبس داجياو .نالعالل ةررقملا نيناوقلا

 ىلا ةفورعملا ءامسالا تاذ غبتلا تاكرش تدمعف .ناخدلا بلع عم ضارمألا عيبت اهنا ةرم لك يف فرتعت

 امك .يضايرلل عيفرلا ماقماو نيخدتلا نيب طبرلا نم ةديفتسم تارايسلا تاقابسو ةيضايرلا تايرابملا ةماقا

 هذه نااالا .اهسفن ةروهشملا رئاجسلا مسأبو ءهب حومسم رمأ وهو .نويلغلا غبت نع نالعالاب تذخأ

 توما نيب ةقالعلا لغتست تاكرشلا تذخأف .ةريخألا تاونسلا يف "اثبخ رثكأ بيلاسأ ىلا تدمع تاكرشلا

 فاشتكاب يرغت ءادوسلا باوبألاو «ةيلزألا ةمظعلاب يعدتست تامرهألاف .اهئافخا نم لدب نيخدتلاو

 .ةفزاجملاب يرغيو رطخلاب يحوي طيحملا عاق يف يبهذلا زنكلاو «ةايحلا دعب لوهجملا
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 "مويلا ةروطسألا" ناونعب هل لاقم يف (8. 8ظدماط«و, 1972) تراب نالور فورعملا يبدألا دقانلا للحيو

 رهظي ءةيسنرفلا " شتام يراب" ةلجم دادعأ دحأل فالغ ةروصل ضرعتي وهف .سيلدتلا ىلع "ادوهشم ”الاثم

 ملعلا ييحي هنأل امر ."اليلق ىلعألا ىلا هانيع صخشت ةيسنرف ةيركسع ةزب يف باش دوسأ يدنج اهيف

 مدخي...مظع ةيروطاربما اسنرف نأ..." وهو ةروصلل قمعا ىنعم دوجوب يحويف «تراب درطتسي .يسنرفلا

 ةيرامعتسا ةلود اهنأ نيمعازلا اهيدقتنم ىلع در دجوي الو...يقرع زييمت يأ ريغ نم...نامياب ملعلا اهؤانبأ

 نا تراب لوقيو ." نيموعزملا هيدهطضم ةمدخ يف لمعي يذلا دوسألا يدنجلا اذه ةسامح نم لضفأ

 رخآ ماظن يف لخدتل تالولدملا نم ةيلوأ ةعومجم نم " ىنعم يأ " ةراشا لسنت امدنع رهظت انه ةياعدلا

 ."اديدج "ازمر اهسفن يه حبصتف زومرلا نم

 ايعماج اذاتسا وأ انانف وأ ارعاش وأ ايسايس تنك وا ءلاصتالاو مالعالا ناديم يف لمعت كفصوب نآلاو

 فقاوملا ضعب يف نوكت ناسنالا اهكلتمي ىرخأ ةغل كلانه نأ تفشتكا دق ءايداع اناسنا ىتح وأ افظوم وأ

 ةغلل) كفيظوت ةيفيك يف امنا ةديدج ةيفرعم ةفاضا يف تسيل ةيقيقحلا ةدئافلاو .ناسللا ةغل نم اريثأت غلبأ

 .كتمهم يه كلتو ..نيرخآلا يف اريثأت رثكأ نوكت نأ يف (يظفل ريغ لاصتا ةليسو اهفصوب ءدسجلا
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 عبارلا لصفلا

 "لاصتألا يف ريكفتلا عاونأ"





 عبارلا لصفلا

 "لاصتألا يف ريكفتلا عاونأ"

 ؟ريكفتلاب دوصقملا ام

 مورتعطماهورت ه2 ريكفتلا ةيجولوكيس) موسوملا ايبسن ةركبملا تافلؤملا نم دحاول انتعلاطم يف

 وه ام :نرق فصن لبق فلؤم لا هحرط يذلا لاؤسلا نأ اندجو 1959 ماع رداصلا نوسموث هفلؤمل ؟طنصاه8

 .ماع قافتا لحم تسيل هنع ةباجألا لازت امو ,ةثيدحلا تايبدألا يف هسفن حرطي لازي ام ؟ريكفتلا

 «لالدتسالا :ليبق نم ةعونتم ةيلقع تاطاشنل ةيمستك " ريكفتلا " نولمعتسي سفنلا ءاملع نأ ىلع

 ةيلمع يف ةمدختسم ا زومرلا ذخأت ام ابلاغو «ةيزمر تايلمع نمضتي هنأو ..ميهافملا نيوكت ,تالكشم لا لح

 نكمي ال نماك طاشن ريكفتلا نأو .طقف روص ةغيصب يتأت وا روصب ةطبترم وا ةدرجم تاملك لكش ريكفتلا

 ناك ام ةركف درفلا ىدل نوكت دق يا ءروعشلا لبق ىوتسم ىلع ثدحي هنأو .ةرشابم هسايق وا هتظحالم

 عونو ,هديقعت ىدمو .هب درفلا يعو ةجردل اعبت فّنصي ريكفتلا نأ نع الضف .اهب يعو ىلع اهتظحل

 راوح لكش يف ةتماص مأ ةيكحم ةغل هيف ثدحي يذلا قايسلا ناك اذا امو ؛هل بحاصملا يبصعلا طاشنلا

 .هسفنو درفلا نيب

 مظعم) :يناباي ركفملل ليمج لوق كانهو .ناسنالا اهب درفني ةيلقع ةورث مظعأ دعي ريكفتلاو

 انسوؤر قوف ةورث ىلع شيعنف نحن امأ ءبضنت ام ناعرسو اهمادقا تحت عقت تاورث ىلع شيعت بوعشلا

 .(هنم ذخأن ام ردقب يطعتو دادزت

 :اهنيب نم ريكفتلل فيرعت نم رثكا كلانهو

 .لقعلا ىلا ىزعي ام "ابلاغو يزمرلا طسوتلا نم ةيلخاد ةيلمع ريكفتلا .1

 يزمرلا طسوتلا ىلا ريشتو لقعلا طاشنل يزعت ةيلخاد ةيتاذ ةيلمع ريكفتلا 2
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 مت يتلا تاباجتسالا نيبو ةيجراخلا تاريثملا ميدقت نيب ينمزلا لصافلا سايقل زومرلا مادختساب

 مكحلاو رومالا كاردا لجا نم .راكفألا ليكشت فدهب ةيسحلا تالخدملل ةيلقعلا ةجلاعملا وه .3

 .اهيلع

 .نيعم هيبنتل هضرعت دنع غامدلا اهب موقي يتلا ةيلقعلا تاطاشنلا نم ةلسلس وه .4

 .غامدلاب تامولعملاب بعالتلا وه .5

 .ةربخلا وا فقوملا يف ىنعملا نع ثحب ةيلمع وه .6

 .ةلكشم لح ىلا فدهي يلقع طاشن وه ريكفتلا 7

 ثدحتيو .يرشبلا لقعلا دقعت سكعي دقعم موهفم ريكفتلا نا ىلا ريشت تافيرعتلا هذه لثمو

 ريكفتلاو ءيعادبالا ريكفتلاو ءيلمأتلا ريكفتلاو ,دقانلا ريكفتلا :لثم ريكفتلا نم ةريثك عاونا نع سفنلا ءاملع

 .يفرعملا ءارو ام ريكفتلاو...يملعلا

 ريكفتلا نم نييوتسم نيب نوزيميو «عاونأ ىلعو تايوتسم ىلع نوكي ريكفتلا نأ سفنلا ءاملع ىريو

 ,ةظحالملاو ءاهركذتو «ةفرعم لا باستكاك ةدع تاراهم نمضتيو :يساسأ وأ ىندأ ىوتسم نم ريكفت .1

 .ايندلا تاراهطا ضعبو .ةنراقملاو

 وأ ريياعم مدختستو «يأر ءاطعا وأ مكحلا رادصأ نمضتيو :بكرم وأ ىلعأ ىوتسم نم ريكفت 2

 ريكفتلاو دقانلا ريكفتلاو ةبترلا يلاع ريكفتلا :لثم اهريغو فقوملل ىنعم سسؤتو ,ةددعتم تاكحم

 .يفرعملا ءارو ام ريكفتلاو يعادبالا

 :امه ريكفتلا نم نيعون نوزيمي مهنأ امك
 فقاوملاو صاخشألاو ءايشالا نع ضيعتسي يأ .زومرلا هتاودا يلقع طاشن لك وهو :ماع ريكفت .

 لوصولل لمأتلاو رظنلا لامعا وهو ةيعقاو ةيلعف ةجلاعم اهتجلاعم نم "الدب اهزومرب ثادحألاو

 .ديدس مكح ىلا

 .لعفلاب سيلو نهذلاب تالكشملا لح وهو :صاخ ريكفت .2

5-5 

 :امه ريكفتلا نم نيرخآ نيعون نيب نورخآ زيمي اميف
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 اطبترمو طبضلا نم ةيلاع ةجرد ىلع نوكيو نيعم فده وحن هجتي اذهو ء.هّجوملا ريكفتلا .1

 ءاهنيعب ةلكشم وا فقومي

 يتلا هتتشم لا تايعادتلاو ةيسحلا تاكردم او ةيلقعلا روصلاو راكفألا ينعيو ءهّجوملا ريغ ريكفتلا 2

 .ددحم فده اهل سيل

 :يه ريكفتلا حلطصم اهيف لمعتسي تالاح سمخ نوسموث ددح دقلو

 ,ةظقيلا مالحأو " ايزاتنافلا " قلطملا لايخلا :تالاح يف ثدحي خاد6و:ع"طنداهفهع يدحوتلا ريكفتلا .1

 ."يرارتجالا ريكفتلا" اضيا ىمسيو .ةساسالا تاجاحلاو تابغرلاب ةصاخلا ةيلايخلا ةربخلاو

 .يضاملا يف هانملعتو هانكردا ام ركذت ةلواحم ينعيو ءركذتلا ىنعمب ريكفتلا 2

 ,ةيدحوتلا راكفألا قفدت ىلع ةرطيسلا مدع نيب ٍتأيو ةآدهنمد؛16 1طنهانهق يلايخلا ريكفتلا .3

 .يلايخلا ريكفتلا نم يقأي يذلا ركذتلل ةدمعتملا ةلواحملاو

 وحن هابتنالاب ارما ينعي اذهو ."نآلا هلعفت امب رّكف" :كلوق لثم ,ةرضاحلا ةظحللاب صاخلا ريكفتلا .4

 .اهيف كركف لمعت نا ىلا جاتحت دقو ةلهس نوكت دق ةيلمع ةمهم ذيفنت

 ةبعللا يف كيأر ام :مدق ةرك ةبعل كعم دهاشي كقيدص كلأسي نأك ءادقتعم وأ ايأر هفصوب ريكفتلا .5

 .؟ينالفلا قيرفلا وا

 :ةيساسألا ريكفتلا تاراهم

 .ريكفتلا تاراهم نم ىلعألا ىوتسملا ىلا لاقتنالا لبق اهملعتي نا درفلا ىلع ةيساسأ تاراهم يه

 :يقآلا نمضتتو

 .تامولعملا عمج ىلع اهتردقو ساوحلا ةيلعافب لثمتتو :0وءحنهو ةظحالمأ .1

 ةليوط ةركاذلا يف ةنوزخملا تامولعملا عاجرتسا ىلع درفلا ةردق يف لثمتتو :8«ءهللنهو ءاعدتسالا .2

 .ىدملا

 زومر قفو ىلع ىدملا ةليوط ةركاذلا يف تامولعملا نيزخت ىلع درفلا ةردق ينعتو :8مءهةنهه زيمرتلا .3

 .هنعم
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 تناك ءاوس .ةصاخلاو ةماعلا هفادها ديدحت ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :5«:ةذدع8 60215 فادهالا عضو .4

 .ىدملا ةبيرق وأ ىدملا ةليوط

 عوضوم يأ لوح تالؤاستلا ةراثاو ةلئسألا حرط ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :0«:::هدنهو لؤاستلا .5

 .ناك

 .اهصئاصخل "اعبت ةفلتخم تاعومجم يف ءايشالا عضو ىلع درفلا ةردق ينعتو :012551561:08 فينصتلا .6

 .تاريثطلا نيب فالتخألاو هبشلا هجوأ ديدحت ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :تهصمهعنمو (ةنزاوملا) ةنراقملا .7

 .عوضوملا وأ صنلا نم ةسيئرلا راكفألا عاجرتسا ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :5نصصوه:اهندو صيخلتلا .8

 دس فدهب ةاطعملا تامولعملا دودح جراخ رظنلا ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :[معسنهو جاتنتسالا .9

 .اهيف تارغثلا

 هتاربخو هتفرعم ىلا "ادانتسا ةيلبقتسمللا تاعقوتلا ءانب ىلع درفلا ةردق ينعتو ::ءةنءفدو ؤبنتلا .0

 .ةقباسلا

 ةيأ ههجاوت امدنع ةبسانملا تايضرفلا ةغايص ىلع درفلا ةردق ينعتو :8152مه:طءةذتندو ضرفلا .1

 .اهلحو اهرابتخا فدهب ةلكشم

 .ةديدجلا فقاوملا يف ةقباسلا ةفرعم لا قيبطت ىلع درفلا ةردقب لثمتتو :همماوتهو قيبطتلا .2

 ايلعلا ريكفتلا تاراهم

 حاجنب اهسرامم يكل ةينهذلا تايلمعلاو ةيلقعلا تاجلاعملا نم "امدقتم ىوتسم درفلا نم بلطتتو

 :نمضتتو ةيلعافو
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 :5روؤدهأتع [طنملنموع مظنملا ريكفتلا .1

 لئادبلا وأ يصانعلا نم نكمم ددع ربكأ داجيا وأ ديلوت ىلع ريكفتلا نم عونلا اذه دمتعيو

 :يه تاوطخ ثالث قفو ىلع ةطاسبب متي مظنملا ريكفتلاو .ةضورعملا ةلكشملا وأ فقوملل

 .فقوملا رصانعب ةمناق ديدحت -

 .ةيعرف راكفا ةعومجم ىلا رصانعلا هذه فينصت -

 .رصانعلا هذه نم ماعلا طمنلا وأ ةماعلا ةركفلا داجيا -

 :امه ريكفتلا نم نيعون مظنملا ريكفتلا نمضتيو

 نم نكمم ددع ربكأ ىلا فقوملا ةئزجت هب دصقيو :خمداذةءها [طندلءنصو يليلحتلا ريكفتلا .أ

 هذه نيب لعافتلا ةيلمع لمهيو .دارفنا ىلع لك فقوملا رصانع مهفب اندوزي ثيح ءرصانعلا

 .هباشتلا هجوأ يف هزيكرت نم رثكأ رصانعلا نيب فالتخالا هجوأ يف زكريو ,يصانعلا

 اهلمع ةيفيك ةفرعمو فقوملا رصانع عيمجت هب دصقيو :5رم(طعوزو 1طنصلء هو يبيكرتلا ريكفتلا .ب

 رصانع نيب هباشتلا هجوا يف زكريو ءصانعلا هذه نيب لعافتلا ةيلمع يف زيكرتلا لالخ نم

 .فالتخالا هجوأ يف هزيكرت نم رثكأ فقوملا

 :اظنئطعم 0علعم [طنصلنمع ةبترلا يلاع ريكفتلا .2

 نم عونلا اذه اننكميو ."اضيأ اهب بعالتلا امناو تامولعملا ركذت درجم نم رثكأ ريكفتلا نا ضرتفيو

 ثدحت اهلعجي يذلا امو ءاهثودح بابسأو ءايشألا ثودح ةيفيك مهفو ءانلوح نم ملاعلا مهف يف ريكفتلا

 .ةفلتخم قئارطب

 ينعي ليلحتلا نا " ىنعمب .اعم يعادبالا ريكفتلاو دقانلا ريكفتلا ءيفاكي ةبترلا يلاع ريكفتلا نا

 "اعيمج ىمست يتلاو ةيلقعلا ةمكاحملا ينعي ميوقتلاو ءيعادبالا ريكفتلا ينعي بيكرتلاو ."دقانلا ريكفتلا

 .ةبترلا يلاع ريكفتلاب
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 :نيءءد(»ء '[طنصلغمو يعادبالا ريكفتلا .3

 ةددعتم لولح ميدقت وأ ,ةاطعم تامولعم نم تامولعم ديلوت وا :ةديدج راكفأ جاتنا هب دصقيو

 .ةردان وا ةفولأم ريغ وا ةديدج لولحب نايتالا وا ءام ةلكشمل

 .ءءايشألا لمع وأ ةيؤرل ةديدج وأ ةبيرغ ةقيرط هنأ اهنم يعادبالا ريكفتلل فيراعت ةدع كلانهو

 نا امك .ةدوصقمو ةدمتعم وأ ةيضرع نوكت دق ةديدج ةركفب يتأن امدنع اهمدختسن يتلا ةقيرطلا هنأو

 طءمهنع: جتنم لكش ىلع كلذو لبق نم دوجوم نكي مل دوجولل ءيش ميدقت اهنأب ةيعادبالا فرعي ضعبلا

 انراكفا نم ريغن اننأل موي لك عدبن "اعيمج اننأ ىلا ضعبلا ريشي امك .1طهانعط:5 راكفا وأ ,طمهءءدو ةيلمع وأ

 :يه ةيعادبا تافص ثالث كنوب ددحيو .انب طيحملا ماعلا نع اهكلمن يتلا

 ةنورملاو ءلئادبلا وأ راكفالا نم ديدعلا ديلوت) 816م٠ ةقالطلا نمضتتو :م:هوادع: تاجتنملا .أ

 زاتمت ءايشأ نع ريبعتلا وأ روصت) ه:نونصهلنؤ» ةلاصالاو (ةلوهسب ريكفتلا راسم ريغت) 81«طئانؤ

 .(ىرخألا راكفألا ىلع ةفاضالا وأ ءانبلا) 8120ه:2:هد باهسالا وأ ةعسوتلاو ء(درفتلاو ةدجلاب

 ءلسههتمه غمد ليختلاو 0م هوززت عالطتسالا بحو لوضفلا نمضتتو :4:81065 تاهاجتالا .ب

 .ظنماع [هلفصو رطخلا لبقتو .0هددماءة: ديقعتلاو

 ةبيرغ هتاباجاو .آدمدونمد00ع يليختو !ءنطاء"انرم درفلا نوكي نأ نمضتتو :8«طه:1ه-5 تايكولسلا .ج

 .للهم كهدكمعمصتمو نيرخالل رياسم ريغ وا فيكتم ريغو فصع»مءم 81001 اقباس ةقورطم ريغ وا

 تنضفانعمل ؟طنملنمو دقانلا ريكفتلا .4

 لومشلاو ةقدلا ىدم ىلع مكحلاو ءاهيلع تاجاتنتسا ءانبو اهميوقتو ةدوجوم راكفأ صحفت ينعي

 .اهنيب ضقانت دوجو مدعو قئاقحلا قاستا ىدمو .درفلا هعم لماعتي يذلا عوضوملا يف
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 ةيلمع هنأب اضيا فّرعيو ؛هلمع وأ هب ناميالا يغبني امب قلعتملا ينالقعلا يلمأتلا ريكفتلا هنأب فّرعيو

 وأ ديؤي يذلا ليلدلل انميوقت هنأب فّرعي امك .ةدوجوملا ةفرعم او تامولعملا ةميقو ةقدو ةحص ديدحت

 .مهتاجاتنتسا لوبقل ةلدألاب نيرخآلا بلاطيو ءانتاجاتنتسا معدي

 تافينصتلا هذه نمو ءرخأ ىلا ثحاب نم فلتخت يتلا تاراهملا نم ”اددع دقانلا ريكفتلا نمضتيو

 :يه تائف ثالث ىلا تاراهما هذه مسق ذا ؛150هلل 8: 12هزغ]5 زلاينادو لدوا فينصت

 1مه4دءانج [طنملسع يئارقتسالا ريكفتلا تاراهم .أ

 نم قلطنيو .ماعلا ىلا صاخلا نم أدبيو ءريكفتلا ةيلمع يف ايساسأ ارصنع يئارقتسالا ريكفتلا دعي

 مث .تايضرفلا غوصي اهدعبو ءاهل يناذلا ميظنتلاو طامنألا فشتكي مث ةيئزجلا تاظحالملاو تامولعملا

 مولعلاب مدختسي ام رثكاو ءيفاشكتسا هنأ هتافص نمو .تايرظنلا وأ ةماعلا جئاتنلا ىلا لصي ”اريخاو ءاهبّرجي

 .ةيربتخملا براجتلاو ةيعيبطلا

 مءلسعنجع طنملنمو يطابنتسالا ريكفتلا تاراهم .ب

 ءلفسأ ىلا ىلعأ نم "انايحا ىعديو صاخلا ىلا ماعلا نم أدبي ذا يئارقتسالا ريكفتلا سكع وهو

 تاظحالملا ىلا لزني مث ءاهربتخي نا نكمي يتلا ةددحملا تايضرفلا ىلا مامتهالا عضوم ةيرظنلا نم قلطنيو

 يف مدختسي ام رثكاو ءةيرظنلا ىلا لصوتلل تايضرفلا رابتخا "اريخاو ءتايضرفلا اهنم غوصيل اهعمج يتلا

 :كلذ حضوي يلاتلا لاثملاو .ةينفلاو ةيعامتجالا تاساردلا

 ةجيتنلا لاثملا ةدعاقلا

 فورخلا محل لكا فورخلا محل تاينهدلا لكا

 بلقلا لمعب رضي نهدلا ريثك بلقلا لمعب رضي
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 8مل 176 اطنملكفسو يم وقتلا ريكفتلا تاراهم -ج

 ثيح نم .ةنكمملا لئادبلاو لولحلا لوح تارارقلا رادصاو ماكحالا ذاختا ىلع درفلا ةردقب لثمتتو

 ةمعادلا ةلدألا ميدقتو .عوضوملا يف ءاطخألا ديدحتو فاشتكا ىلع هتردق نع الضف ءاهتيعونو اهتمالس

 .هريغ ءارآل ةظحادلاو هراكفاو هئارآل

 21ءامءمعمن(نه» يفرعم لا ءارو ام ريكفتلا .5

 ةفرعملا تايلمعب درفلا يعو ةفرعم اهنا ىري نم مهنمف «ةفرعملا ءارو ام فيرعت يف ءاملعلا فلتخا

 «ريكفتلا تايجيتارتساو تايلمعب هيعوو درفلا ةفرعم اهنا نوري نورخآو .هريكفت ةبقارمو مييقت ىلع هتردقو

 درفلا لعفي اذامو ءفيك :نأشب ملعتلا اهناو ,"ايتاذ هب ةصاخلا ريكفتلا تايلمع ميظنتو ء:مييقت ىلع هتردقو

 ,هريكفت لوح درفلا ريكفت وأ ءيفرعملا هماظن لوح درفلا اهكلتمي يتلا ةفرعملا اهنا ىري مهريغو .هلعفي ام

 .هريكفتو هملعت ةيلمع ريست فيك ةبقارمو .فرعيال امو فرعي ام يف درفلا ريكفت نمضتتو

 :يه ريكفتلا نم عاونأ ةثالث كلانه ,ةيسفنلا ةيحانلا نمو

 وا رماوأ نمو .؛ةيجراخلا تاهيبنتلا نم ركفتلا ررحت هب دصقيو .:66 4550.80 رحلا يعادتلا .1

 .يسفنلا ليلحتلا يف ابولسأ هفصوب لمعتسيو ءياوشع لكشب ثدحيو «تاذلا تاميلعت

 «ملاحلا ريكفتلاو ليختلا يف هقرغتسي يذلا يدحوتلا ريكفتلا نمضتيو 8هم؛هوزع5 " ايزاتنافلا" لايخلا .2

 .ةظقيلا مالحأو هيف بوغرملا ريكفتلاو

 اهل نوكت ةينالقع ريغ اراكفا نمضتتو .ةفئاز تادقتعم لوح رودت راكفا يهو 513 ماهوالا 3

 .اهلماح ىدل ةصاخ تالالد

 ةفرعم لا ءارو ام تانوكم

 تاربخو «ةفرعملا ءارو ام ةفرعم :امه ةفرعملا ءارو ام نييساسأ نينوكم كلانه نا 513ءال لفالف ىري

 :تانوكملا هذه نم لكل حيضوت يلي اميفو .ةفرعملا ءارو ام

 نم شسانكحسأ لكشب نوكتتو :2(316عمعمنا0ع 1ه0ه71؟«لوع ةفرعمللا ءارو ام ةفرعم .1
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 تاجرخم وا ,"الامعا جتنتل ."اعم لعافتت يتلا تاريغتملاو لماوعلاب ةقلعتملا تادقتعملاو ,ةفرعملا

 :يه رصانع ةثالث نمضتتو .ةيفرعم

 ةعيبطو .هتعيبطو هتاذ نع درفلا هب ركفي ام لك لمشتو :«ةدهد 1201056 صخشلا ةفرعم »

 .هريغ تاردقو هتاردق مجحب هتفرعم لثم .ةفرعملل نيجلاعمك سانلا نم هريغ

 ةيلمعلا لالخ ملعتملل ةرفاوتملا تامولعملا ةعيبطب متهتو :1ه:1 120716086 ةمهمل ةفرعم »

 .اهب ةقثلا ةجردو ءاهميظنتو ءاهتيمك ثيح نم .ةيفرعملا

 لك مادختسا تايبلسو تايباجياب درفلا ةفرعمب قلعتتو :562:6مإ, 1م0:1608ء ةيجيتارتسالا ةفرعم »

 .ةيلعافب ةيجيتارتسا لك مادختسا ناكمو دعوم ةفرعمو ءاهمدختسي ةيجيتارتسا

 ةطيسبو ءدمالا ةليوط وأ ةريصق نوكت دق هذهو :316: ءموصنانمع 8ظ«معنعمععو ةفرعملا ءارو ام تاريخ .2

 ريكفتلاو ءرذحلا نم "اريثك بلطتت يتلا فقاوملا يف ةداع لصحت اهناو ءاهاوتحم يف ةدقعم وأ

 .يعاولا

 2-منغ ريبخلا وأ كصدع( قذاحلا ركفملا

 ةعيرسلا ةءارقلا ناف كش نودو .هريغ نود لاجم يف ةددحم ودبت ريكفتلا تاراهم مظعم نا

 «تايضايرلا يف ةديفم تايضايرلا يف ريكفتلا تاراهم ناو «ةءارقلاب ةطبترم لا تالاجملا يف دارفالا دعاست

 .ةيعامتجالا تاساردلا يف ةديفم ريغ اهنكلو

 يف "اقذاح ةرورضلاب نوكي ال بدألاك ام لاجم يف قذاحلا صخشلا نا ىلا تاسردلا ريشت امك

 سيل ءايميكلا يف ريبخلاو ءتايضايرلاو مولعلا يف لضفألا سيل جنرطشلا يف ريبخلا بعاللاو .ىرخأ تالاجم

 نا هانعم اذهو .فورحلا ركذت يف لضفألا اوسيل دادعالا ركذت يف نوزيمم او ,تالكشملا لح يف لضفألا

 ريغ اهنم ةهباشتملا تالاجملا ف لضفا ةروصب ركفي درفلا ناو ,هريغ نود لاجم يف نوكي ريبخلا وأ قذاحلا

 .ةهباشتملا
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 مهضعبو ريبخ قذاح مهضعبف تامهملل مهناقتا ةجرد يف دارفألا نيب قورف كلانهف لاحلا ناك "ايأو

 .ءىدتبم

 ةمظنم قئاقحلا هذهو مهلمع لاجم يف قئاقحلا نم ريثكلا نوفرعي نيقذاحلا نا قورفلا هذه نم

 وأ بولسا لك نومدختسي ىتمو تالكشملا لح بيلاساو تايجيتارتسالا نم ديدعلا نوفرعيو "اديج

 هذهو قئاقحلا نم ليلقلا نوفرعي مهف نوثئدتبملا اما .عرساو لضفا لكشب نوركذتي مهنأ امك ةيجيتارتسا

 نومدختسي ىتم نوفرعي الو تالكشملا لح بيلاسا نم ليلقلا نوفرعيو .ةمظنم ريغ قئاقحلا

 :"يراكتبالا" يعادبالا ريكفتلا تاردق

 تاردقلا ىلع ءوضلا طيلست يغبني هنأف يقارلا ريكفتلا نم عونلا اذه نم ديزملا مهف لجأل

 :يه تاردقلا هذهو .هب ةصاخلا

 هءنونمهلتاو ةلاصألا :"الوا

 قلخ ىلع درفلا ةردق يه وا :ةلكشملل ةردان وا ةفولأم ريغ وا ةديدج لولح جاتنا اهب دصقيو

 يف كرتشملا رايعملا يهو ءاهانعم يف درفتلاو .ةدجلا نمضتت يهف عئاش وأ فولأم لصأ نم ديدج ءيش

 ىلع تاردقلا مهأ لثمت ةلاصالاو .يراكتبالا جتانلا ىوتسمو .راكتبالا موهفم ديدحتو تافيرعت

 يف ةنيعم ةعامج دارفأ ىدل لوادتمو فولأم وه ام ءوض يف ددحتت ةيبسن ةردقلا هذهو «يعادبالاريكفتلا

 ىلع ايماع اقافتا كلانه نا ريغ يبسن وه ةلاصالا رايعم نا عمو .ةنيعم ةينمز ةدمبو ةنيعم ةيعامتجا ةئيب

 .اعدبم نوكي ىتح اليصأ لوألا ماقملا يف نوكي نا بجي جاتنالا نا

 ريغ تاباجتسالا هذه نوكتو ءصوحفملا نع ردصت يتلا تاباجتسالا ءوض يف ةلاصألا ةجرد ساقتو

 .ةلوبقم نوكت نأ ةطيرش ءاهصحف دارملا فقاوملاب ةطبارتم نوكت نأو «ةفولأم ريغو ةعئاش
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 نم لوبقلاو ,ةديعبلا تاطبارتلاو «ةراهللاو ,.عويشلا مدع :يه طورش ةعبرأ ءوض يف ةلاصألا ساقتو

 ةينمز ةدم يف رابتخالا ىرجيو (؟ماعطلا لوانت نع سانلا فك ول ثدحي اذ ام) :لاثم .ةعامجلا لبق

 .ةددحم

 2اسعدمت ةقالطلا :"ايناث

 لولحلا نم ددع ربكا جاتنا ينعتو " يراكتبالا " يعادبالا ريكفتلل "ايساسا انوكم ةردقلا هذه دعت

 "الولح عضت ثيحب «نيعم ريثم وأ ةلكشم ءازأ ةمئالما تااجتسالا نم نكمم ددع ربكأ ميدقت وا .ةلكشملل

 .ةددحم ةينمز ةدم لالخ .ةلكشملل لح عضو ىلع ةلاد وأ .ةيدعابت

 .(؟اهيف مسرلاو ةباتكلا ادع ,ةقرولل تالامعتسالا نم نكمم ددع ربكأ طعا) :لاثم

 :عاونألا هذهل ضرع يلي اميفو .يلماعلا ليلحتلا قيرط نع ةقالطلل عاونأ ةدع ىلا لصوتلا مت دقو

 14ءدغنمدهل ظاسعمع: ةيركفلا ةقالطلا .1

 يأ .نيعم فقوم وأ ةنيعم ةلكشمل ةباجتسا راكفألا نم نكمم ددع ربكأ ديلوت ىلع ةردقلا يهو

 ةينمز ةدمب اهديلوت يف ةلوهسلاو ةعرسلاب ةنيعم ةركفل ىنعملا يف ةمئالملا راكفالا نم نكمم ددع ربكأ جاتن

 .ةددحم

 ادع .(؟...ةدضنم ءيسرك حيفص ةبلع ءصاصرلا ملقل تالامعتسالا نم نكمم ددع ربكأ طعا) :لاثم

 .يناعملا تادحول يدعابتلا جاتنالا نع ربعت ةردقلا هذهو .اهلجا نم جتنا يتلا ةيساسالا ةفيظولا

 مقدوعاد نت مصدقل 8اس عدم ةيطبا ارتلا ةقالطلا .2

 اهيلع قلطي امك وأ تاطبارتلا وأ تاقالعلا نم نكمم ددع ربكا جاتنا ىلع ةردقلا نمضتتو

 .ةنيعم ةركفل ىنعملا يف ةمئالملا تايعادتلاب

 .(؟بيدا ةملكل تافدارتطا نم ددع ربكا بتكا) :لاثم
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 ةملك سكع اهانعم ىرخا تاملكو ”نسح" ةملكل ىنعملا سفن اهل يتلا تاملكلا ركذأ) :رخأ لاثم

 .ىنعملاب صاخلا ىوتحملا نمضتتو تاقالعلا ىدحا لامكال نوكت ةجتانلا تاباجتسالاف .("بعص"

 ظدممءوونمدقل 2!نعمعب ةيريبعتلا ةقالطلا .3

 نم فورعم وه ام لالخ نم .راكفالا تاموظنم نم نكمم ددع ربكأ جاتنا ىلع ةردقلا يهو

 .لمجلل عيرسلا نيوكتلا يأ .ةاطعملا راكفالا تادحو نم فورعم وه ام لالخ نمو .راكفالا تاموظنم

 (؟ك ,ح «ن ءأ :ةيتآلا فورحلا نم فرحب اهيف ةملك لك أدبت ةفلتخم لمج ةدع بتكا) :لاثم

 ةفلتخم لمج بيكرتل اهضعب بناج ىلا ةنيعم تاملك عضو يف تاراهملا نع ربعت ةردقلا هذهو

 ةقالطلا نم ةيلاع ةجرد هيدل نوكت اهيف "ارهام نوكي يذلا درفلاو .ةفلتخملا فقاوملا تابلطتم عم مءالتت

 .ةيريبعتلا

 .تاملكلا ةقالط راطا نمض ةيريبعتلا ةقالطلا ىلع ةردقلا ساقت نا نكميو

 :لاثم ("ن" فرحلاب يهتنتو " س " فرحلاب أدبت يتلا تاملكلا نم نكمم ددع ربكا بتكا) :لاثم

 .('ب" فرلاب أدبت فورح ةسمخ نم ةنوكملا تاملكلا نم نكمم ددع ربكا تاه)

 :وه امهنيب قرفلاو «ناتزيامتم ناتردق ةيريبعتلا ةقالطلاو ةيركفلا ةقالطلا نا

 ىلع ةردقلا لوانتت ةيريبعتلا ةقالطلا امنيب ,راكفالا ديلوت ىلع ةردقلا لوانتت ةيركفلا ةقالطلا نا

 .ةيظفل بيلاسأب اهنع ريبعتلاو راكفالا هذه ةغايص

 .1هنطتلنكب ةنورملا :"اثلاث

 .ينهذلا دومجلا ىنعم سكع يهو .ةلكشملل ةفلتخمو ةعونتم لولح جاتنا اهب دصقيو
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 ةنيعم ةيلقع ةهجو وأ ام "افقوم درفلا ريغي نا لثم .ةفلتخم تاهاجتا يف راكفا ىلا ريشت ةنورم او

 ءانثأ يف ىرخأ ةقيرط ىلا لحلل قيرط يف درفلا اهب لقتني نا عيطتسي يتلا ةلوهسلا يه يأ ,ةلوهسب

 ةتباث بيلاسأب هيلا طانملا لمعلاب رارمتسالا مدع يف درفلا ةردق ةنورملا ينعت اذهبو .تالكشملا ةهجاوم

 .ةديدج راكفا ىلا ةتباثلا بيلاسالا هذه رييغتو .راكفالا ةددحمو

 وأ راكفالا مك كحم ىلع دمتعت ذا تاردق نم هنمضتت امو ةقالطلا نيب قرفلا حضتي روظنملا اذهبو

 .راكفالا عونت ىدم كحم ىلع دمتعت يتلا ةنورم او «تاريبعتلا وأ «تاطبارتلا

 :امه نيتيعرف نيتردق ىلع ةنورملا عزوتتو

 ةممصهغةصمعمانك 1ءدئطتلنا ةيئاقلتلا ةنورم لا .1

 ةركف لوح رودت يتلا ىنعملا يف ةمئالملا راكفالا تافينصت نم ديدعلا جاتنا ىلع ةردقلا يهو

 هل ىطعتو (؟ىنعملا ةفلتخم ةعومجم يف ءىحنملا ءمرتحم ءزاتمم :ةيتآلا تاملكلا فّنص) :لاثم .ةنيعم

 .ةباجالا ةددحم قئاقد

 ةلكشم لحل ”ايئاقلت هريكفت يف دوصقم ريغت ثادحا ىلع درفلا ةردق ىلا ةيئاقلتلا ةنورملا ريشتو

 .(؟قوباطلا وأ بوطلل تامادختسالا نم نكمم ددع ربكا بتكا) :لاثم .كلذ هنم بلطي نأ نود ةنيعم

 ىلع لصحي دقف (...دجسم ءانب .ةسردم ءانب ءجارج ءانب ءلزنم ءانب) :تنمضت هتباجتسا تناك اذاف

 هذه عيمج نأل ةيئاقلتلا ةنورملا يف ةضفخنم ةجرد ىلع لصحي هنكلو .ةيركفلا ةقالطلا يف ةيلاع ةجرد

 .ةئفلا سفن نمض عقت تالامعتسالا

 ءانب) :يقالا لكشلاب " قوباطلا -بوطلا تامادختسا " لاؤسلا اذه ىلع رخأ صخش باجا اذاو

 لصحي هناف .(...بابلا فلخ هعضو .رامسم قرط .ءنيعم فوخ ردصم فذق .قاروالا ىلع هعضو .ملالسلا

 ."ادج ةلوهسب ىرخا ىلا ةئف نم لقتنا هنأل ةنورملاب ةيلاع ةجرد ىلع
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 8402مان»ع ؟1هتطنانون ةيفيكتلا ةنورم ا .2

 ههاجتا رييغت ىلع درفلا ةردق يأ ءلاكشالا تاليوحتل يدعابتلا جاتنالا نع ربعت ةردقلا هذهو

 لاكشالا ىوتحم وه ةردقلا هذه يف ىوتحملاو .يداع ريغ الح بلطتت يتلا ةلكشملا لحب همايق دنع ينهذلا

 .(؟لزنم لمعل ونيمودلا عطق بّتر) لاثم .بيكارتلا نم ديدعلا لمعت درفلا اهمدختسي يتلا ةيسدنهلا

ثلا داوعأ بيترت) :رخأ لاثم
 .(ةفلتخم تاميم هت لمعل باق

 [طنملنمع [رمءعو نيركفملا طامأ

 ,"ادج لاع مامتهاب هسفن ىلا رظني دارفألا نم طمنلا اذهو :5عمنونءل ”[طنصلكع# رورغملا ركفملا .1

 .هراكفا تابثال نيرخآلا ىلع ءادتعالا ىلا أجلي دقو ءباوص ىلع ”امئتاد هنأ دقتعيو

 .هعم نولماعتي نم ىلع "ادج لاعتم دارفألا نم طمنلا اذهو :ةءمودم: طندلع«سرطغتملا ركفملا 2

 .هتسرطغو هيلاعت ببسب كلذو .ةلهجو ءايبغأ مهّدعيو ءنيرخآلا ةميق نم طحيو

 هتاذ جراخ عقت ةقلطملا ةقيقحلا نا دقتعي طمنلا اذهو :5ءاك 00ه54عءمغ '1طنه! ع+ قئاولا ركفملا .3

 .اهنم "اءزج فرعي ملعتلا نم ديزمب هناو .ةفشتكم ريغ اهناو ءاهيلا يمتني يتلا ةعومجملا جراخو

 لب .ءاطخألا يف عقي امدنع لجخي وأ ممأتي الو .ةديج ريكفت تايجيتارتسا كلتهو رذح صخش وهو

 ."ايتاذ هءاطخأ ححصي نأ لواحي

 ةقلطملا ةقيقحلا نأب دقتعي طمنلا اذهو :50كمءعدخنء '[طنملءع# هتعامج لوح زكرمتملا ركفملا .4

 نودقتعي دارفألا ءالؤهو «ةينيدلا ةعامجلا وأ بزحلاك اهيلا يمتني يتلا هتعامج ىدل طقف ةدوجوم

 .(ةيبرعلا تاعمتجملا يف نآلا عئاشلا وه) .أطخ ىلع مهريغو باوص ىلع مهنأ
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 ذخأي الو ,ةقلطملا ةقيقحلا كلتمي هنأب دقتعي طمنلا اذهو :8عمءءماتنء [طنماع« ينانألا ركفملا .5

 .هئارآ تابثال "اريثك روانيو ءنيرخآلا رظن تاهجوب

 يف ةفولأملا بيلاسألا زواجتي نا ىلا هعفدت ةيركف ةنورمب فصتي نا بجي عدبملا نأف كلذ عمو

 ىوتسمب عتمتي ناو ءلوقعم لا قاطن نع جرخت يتلا تايضرفلا ةجلاعم يف ةردقلا هيدلو ءريكفتلاو كاردالا

 يف فرتحم مدق ةرك بعال ةراهمب عتمتيو ءأطخلا يف عوقولا نم افئاخ نوكي الو ,ضومغلا لمحت نم لاع

 .روهمجلا هل قفصي فده ليجستل لب ءرهام هنا تابثاو ةيلستلا درجمل ال راكفألاب هبعالت
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 سعاحلا لضفلا

 تاهاجتالا رييغتو عانقإلا ىف لاصتالا ةيلعاف
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 تاهاجتالا رييغتو عانقإلا يف لاصتالا ةيلعاف

 هاجتالا فيرعت

 نمضتي ءىرخأ ءايشا وأ ءفقاوم وأ ءصاخشا وأ ,06زءء:5 تاعوضوم وحن لعف دودر يه تاهاجتالا ٠

 .(آن1ععو ةصل كنوانلععو اهبحن ال وأ اهبحن) ليضفت مدع وأ اهل "ايليضفت "اموقت

 8ءانعتو "طهغ ) ةددحم قئارطب رعشي وأ فرصتي نا ىلا "ادعتسم درفلا لعجت تادقتعم وه هاجتالا »

 (طرءلتكمموع همع غم دعا هصل ؟ععاذص ءمامتم 5

 :يه تانوكم ةثالث نمضتي فيرعتلا نا ظحال

 "الثم /قالخالا داسف ىلا يدؤي ةيدادعالا سرادملا يف نيسنجلا نيب طالتخالا .مءانع5 تادقتعم »

 ."ص" هركتو «سانلا نم " س " بحت /8ءءاندوو سيساحا وأ رعاشم »

 يذلا "ص" نع دعتبتو .هبحت يذلا "س" ل مستبت .215مهوز186هدو غ0 طءطه»#ع فرصتلل دادعتسالا ٠

 .ههركت

 نورخآ هفّرعي اميف .تاباجتسالاو تاريشملا نيب لخادتي يضرف نيوكت هاجتالا نأ ىري نم كلانهو

 تادقتعملاو ميهافملا ساكعنا نع أشنت ءايبسن ةتباث .هينمض وأ ةحيرص ةيمهيوقتو ةيفطاع لاعفأ دودر هنأب

 .تاعوضوملا نم فنص وا ام عوضوم وحن ةملعتملا

 نأ حضاوو .راكفألاو ءايشألاو سانلا صوصخب ايبسن تباث ميوقت وه هاجتالا ناف راصتخابو

 ءيشلا نع رفنت كلعجت يتلا ءيشلا ةيبلسو ؛هبحت وأ هيلا ليمت كلعجت يتلا ءيشلا ةيباجيا ينعي ميوقتلا

 .ههركت وأ
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 تاهاجتالا لمع

 وحن ."ايبلس وأ "ايباجيا :هلاعفا دودرو هكولس لّكشتو درفلا ءارأ نعربعت «ةبستكم عفاودك لمعت

 نأل ءلصحيس امل هتاعقوتو ,هيف يذلا فقوملاو ةقباسلا هتريخ ىلع ءانب .دارفالا وأ تاعوضوملا وأ فقاوملا

 وأ ءيش لوبقب مكح رادصا ينعي ميوقتلاو ( ....يسايس بزح ءصخش «يأرل) تامميوقت نمضتت تاهاجتالا

 درفلا ربعي نيحف ةيفيكت ةفيظو تاهاجتاللو .هنم روفنلا وأ هليضفتب ,هناجهتسا وأ هناسحتساب .هلوبق مدع

 عم ةيوس ةيعامتجا تاقالع نيوكت عيطتسي هناف .هيف شيعي يذلا عمتجملا ميق عم مجسنت تاهاجتا نع

 هسفن نع ريبعتلل ةصرفلا هل حيتتو .هتاذ قيقحت ىلع درفلا دعاست تاهاجتالا نا امك .هلوح نم نيرخآ

 يدؤي يذلا رمألا ةيعامتجالا تاريثملل ةيلعافب ةباجتسالا ىلا هعفدتو عمتجم لا يف هتناكمو هتيوه ديدحتو

 .تاذلا قيقحتب لثمتملا ةايحلا يف يسيئرلا فدهلا زاجنا ىلا

 ؟هاجتالا نوكتي فيك

 :يه تاهاجتالا نيوكت يف مهست لماوع ةعبرا كلانه

 ,ةليؤم بلك ةّضع ىلا ضرعت لفط :لثم .ةرشابملا ةيصخشلا انتربخ نم تاهاجتالا ملعتن .هريخلا .1

 اهضعبو ءيكيسالكلا طارتشالاب لصحي اهضعب .هتايح لوط بالكلا وحن يبلس هاجتا هيدل لكشتيس

 .(ةطؤملا ةربخلاو ءهّراسلا هربخلا) يبلسلا زيزعتلا وأ (ريدقت .ةأفاكم) يباجيالا زيزعتلاب

 ضيبالا لفطلا :"اقباس اكيرما يف) ."الوأ هيدلاو نم تاهاجتالا لفطلا بستكي .ةيرسالا ةئشنتلا .2

 .[كعمتجم نم ةلثما مّدق] .هيدلاو نم ريثأتب ,دوسلا وحن يبلس هاجتا هيدل لكشتي

 نم .ةفلتخملا كولسلا عاوناو ءءارالا لبقتيو راكفالاو تامولعملا درفلا بستكي .نورخالاو عمتجملا .3

 .عمتجملاو...بازحالا ءتامظنملا ,تاعامجلا ءنارقالا .ءاقدصالا :اميسال :نيرخآلا عم هلعافت لالخ
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 ناركن نكمي ال هنأ عمو .ايرصح ملعتلا قيرط نع روطتت تاهاجتالا نأ نورظنملا ضرتفا .ةثارولا .4

 ريغ تاهاجتا دوجو ىلا ريشت ةثيدحلا تاساردلا نأ ريغ كلذ يف لعافلا اهرود اهل ةربخلا نأ ةقيقح

 .ةينيدلاو ةيسايسلا لئاسملاب ةقلعتملا كلت ةصاخ (تانيج) ةثارولا نع ةمجان اهنأ ىنعمب :ةملعتم

 هاجتالا تانوكم

 :يه ,تانوكم ةثالث هاجتالل

 صوصخب درفلا اهلمحي يتلا راكفالاو تادقتعملا نمضتي :نهوعمنان»ع نهددمهدعمغ يفرعطا نوكملا .1

 صوصخب ةتباثو ةحضاو .هتفرعمو هتامولعمو درفلا تادقتعم تناك املكو .نيعم عوضوم

 ليضفت ةيلمع هرهوج يف عوضوملا ناك اذاو .حيحص سكعلاو "ايوق هوحن ههاجتا ناك .عوضوملا

 .مكحلاو لالدتسالاو مهفلاو زييمتلا ليبق نم ةيلقع تايلمع بلطتت اهناف رخآ ىلع عوضوم

 سيساحأ -ةيلاعفنا ةنحش نم درفلا هلمحي ام :6::416 0هرهمهدعم: " يفطاعلا " ينادجولا نّوكملا .2

 .هاجتالا عوضوم وحن (”الثم هرك -ةيبلس وأ ,"الثم بح -ةيباجيا) ةيفطاع ةباجتسا وأ -رعاشمو

 .كلذب ةحارص ريبعتلا وأ ؛هتاكرح وأ ههجو ريباعت لالخ نم درفلا ىلع لاعفنالا ةظحالم نكميو

 ءيش وحن درفلا هب موقي يذلا " لعفلا " فرصتلا وهو :8ءطهدتهءهل «هدصمهدعمغ يولسلا نّوكما .3

 صخشلاو...ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ضورف يدؤي ايباجيا اينيد اهاجتا لمحي يذلا صخشلاف .نيعم

 ةيلك لوخد هتنبأل حمسي نل كتسانمجلا ةضايرل ةاتفلا ةسرامم وحن ايبلس اهاجتا لمحي يذلا

 ام ركذتت نأ كلو .ةضايرلا نم عونلا اذه يف ةلطب نوكت نا اهل ردق ول ىتح ةيضايرلا ةيبرتلا

 نأ ببسب اياحضلا فالآ هنع مجن يذلا هتعيشو قارعلا ةّئس نيب يفئاط بارتحا نم لصح

 .ضعبلا مهضعب وحن ةيبلس تاهاجتا نولمحي نيتفئاطلا نم نيفرطتملا
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 .ةثالثلا تانوكملا هذه لعافت نع ةمجان نوكت «ةعامجلا وأ .درفلل ةيئاهنلا ةباجتسالا نا ينعي اذه

 ,ةيسفنلا هبابسأ يف ,دوعي كلذ ناف ,هتعيشو قارعلا ةّنس نيب تلصح يتلا ةيبلسلا تاهاجتالا صخي اميفف

 -ىرخالا ءازا ةفئاط لك اهلمحت تاكردمو ةيبلس تادقتعم) :نيفرطلا ىدل تلكشت يتلا ةيطمنلا روصلا ىلا

 «(ينادجو نّوكم -اهضعب ءازأ ناتفئاط اهلمحت ةيبلس رعاشم) >ءءزادةنغم بصعتلا ىلا تلوحت (يفرعم نّوكم

 .(يولس نّوكم -نيتفئاطلا ءانبأل ريجهت ءلتق «ةيبلس لامعا) فنعلا اهنع مجنو تلعافت

 كولسلاو تاهاجتالا

 ةدايز ىلا يدؤي سانلا تاهاجتال انمهف نأب انعقوت وه تاهاجتالا ةساردل يسيئرلا ببسلا نا

 نوكت نا ىلع لمعي درفلا نأب ةلئاقلا يفرعملا قاستالا تايرظن هتحضوا ام كلذ ىلا فاضي .مهكولسل انمهف

 .يركفلا وا يفرعملا نزاوتلا مدع تالاح بنجتيل ةقستم وا ةقفاوتم (هكولس) هلاعفاو هتاهاجتا

 نم ددع ريشي ذا .ىرخا تاريغتم رابتعالا رظنب ذخؤي نيح دادزت كولسلاب تاؤبنتلا ةقد نا ريغ

 يأ .تاهاجتالا ىلا ةفاضا زيزعتلا تاعقوتو .تاداعلاو .ةيعامتجالا ريياعم ا :هررقت كولسلا نا ىلا نيثحابلا

 نأ عمو .هالعا تاريغتملاب تاهاجتالا طبر متي نيح هيلا لوصولا نكمي كولسلاب ايبسن قيقدلا ؤبنتلا نأ

 ديرفلاو ديحولا ددحملا وه هاجتالا نأ ينعي ال اذه ناف :ةيمتح امهنيب ةقالعلا نأو كولسلاب طبترم هاجتالا

 .كولسلل

 عانقالا

 امك .ىرخا لاصتأ لئاسو وأ راوحلا قيرط نع رخآ صخش تاهاجتا رييغت ةيلمع هنأب عانقالا فّرعي

 مادختساب مهلاعفاو مهراكفا يف ريثأتلا قيرط نع نيرخالا تادقتعمو ميق زيفحت ىلع ةردقلا ينعي هنا

 .ةلاسر همالتسال ةجيتنك دقتعم وأ يصخش هاجتا يف رييغت وأ ,ةددحم تايجيتارتسا

 .(هاجتا رييغت) :ةياهنلا يف ينعي هنأف عانقالا فيراعت تددعت امهمو
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 قيقحت فدهتسي ططخم لاصتاو ءيناسنالا لعافتلا لاكشا نم لكش وهف يعانقالا لاصتالا اما

 ,ةفلتخملا لاصتالا لئاسو ربع هاجتا ليكشت وأ هاجتا رييغتب اما هفده ددحتيو .هاجتالا يف ةددحم تاريغت

 :قألاب اهمهأ زجون جذامنلاو تايرظنلا نم ددع هيفو

 8اهطوءوغنمم انلععا طممل 10[8لعا نقتملا يلامتحالا جذومنلا

 مك ساسا ىلع نيتمئاق هاجتالا رييغت ىلا نايدؤت نيتيسيئر نيتقيرط دوجو ساسا ىلع موقي جذومن وه

 ىلا دنتسي اذهو .عانقالا يف ةيئانثلا ةيلمعلا جذومن "اضيا هيلع قلطيو «ةلاسرلا هثدحت يذلا ريكفتلا ىوتسم وأ

 قيرطلا وأ راسملا «ىلوالا .هاجتالا يف تاريغت ثدحي نا يعانقالا لاصتالل نكمي نيتقيرط دوجوب لوقت ةيرظن

 وأ راوحلا وأ شاقنلل عامتسالا يف نيبغارو نيعوفدم سانلا نوكي امدنع هقيرط نع عانقالا لصحي :يزكرملا

 عانقالا لصحي هيفو :يحطسلا قيرطلا «ةيناثلاو .هل هابتنالا ىلا "ايلك نوفرصنيف ءلاصتالا ةليسو ربع لادجلا

 .لاصتالا ةليسو ربع «ةرظانم وأ شاقن نم يرجي امب "امامتها وأ "اهابتنا سانلا حنمي ال امدنع

 :ىرخأ ةرابعب

 ركفنو .عاتمتسالا يف نوبغار يأ :لصتملل ايلعلا ةياهنلا يف (نودهاشم .نوعمتسم) نوكن امدنع

 يزكرم لا قيرطلا يف ريسي هنأ عانقالا نع لاقي هناف ,ةرظانم وأ لدج وأ شاقن نم يرجي ام يف قمعب

 ام صوصخب قمعب ركفن الو نيبغار ريغ يأ ءلصتملا نم ىلفسلا ةياهنلا يف نوكن امدنعو نمل ءهانأع

 مءينمطعمما يحطسلا قيرطلا يف ريسي هنأ عانقالا نع لاقي اهدنع «لاصتالا ةليسو يف شاقن نم يرجي

 .ييتاموتوالا يناقلتلا ريكفتلا ىلع "ادمتعم :هانأع

 طاتعط ل ايلع ةياهن

 0 مامتهالا لصتم

 1مم م ايند ةياهن
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 امدنع قيرطلا اذه نع لصحي عانقالا نأب لوقلا يف ديزن :عانقالا يف يزكرملا بولسالا وأ قيرطلا ٠

 وحن "اعوفدم درفلا نوكي امدنع يأ .يعانقالا لاصتالل قمعبو ,"ايركفو "ايلقع درفلا بيجتسي

 .كلذ لعفي نأل ةصرفلاو ةردقلا هيدلو ,ةيعانقالا ةلاسرلا ىوتحم اهريثتسي :ةديدج راكفا قلخ

 :لثم لاصتالا فقوم نم بناوج صوصخب وأ .هسفن لاصتالا ىوتحم صوصخب اما نوكت راكفالاو

 معدي فوس درفلا نأف .هنع عفادملا فقوملا ديؤت "اراكفا لاصتالا راثتسا اذاف .ثدحتملا ةيقادصم

 ريغ اما ىقبيس درفلا نأف (ىوقأ ناك لباقملا لثم) ةدناسم ريغ "اراكفا راثتسا اذا اما .فقوملا كلذ

 اهيف نوكت بولسالا اذه يف ةيعانقالا ةلاسرلا ناف ةزجوم ةرابعبو .هفقوم نع لوحتي وا ,عنتقم

 ىلع انه ةيلمعلا هاجتا زكريو :ةلاسرلا صوصخب ريكفتلا ىلع ةردقلا مهيدلو ةيلاع روهمجلا ةيعفاد

 لوصح عانقالا نم عونلا اذه زيمي امو .ةلاسرلا ىوتحم اهريثي يتلا تاشاقنلا وا تالداجملا ةيعون

 ." داضملا موجهلا " مواقيو "اتباث نوكي هاجتالا يف ريبغت

 رومألاب لب ءلاصتالا ىوتحمب درفلا متهي ال امدنع لصحي هناف :عانقالا يف يحطسلا بولسالا اما ٠

 يلقع دهج لذبو ريكفتلا يف "ابغار نوكي ال امدنعو ." "الثم نيسفانملا ددع " ةيلكشلاو ةيحطسلا

 " نأ وأ " نوبذكي "امئاد ينيسايسلا " نأب ةركف هيدل ناك وأ ءناك ببس يأل ءلاصتالا ىوتحمب

 نومضم يف قمعب ركفي نا نود نم عانقالا ءيراقلا وأ عمتسملا ىدل لصحيف " مهتفي روسفوربلا

 ةضفخنم مهتيعفاد نوكت ةيعانقالا ةلاسرلا هذه روهمج ناف ةزجوم ةرابعبو .أرقي وأ عمسي ام

 صئاصخلا ىلع زيكرتلاب بولسالا اذه فصتيو .ةفيعض اهصوصخب ريكفتلا يف مهتردقو اهوحن

 رييغت انه عانقالا ةجيتن نوكتو ءاهريثت يتلا تاشاقنلا ددع وأ ثدحتملا ةيبذاج لثم ةيحطسلا

 ."داضملا موجهلا" مواقي ال يتقو
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 طقم ءعتماتعم ه2 طع همعلععم ثدحتملا صئاصخ

 :هيف ةيتآلا تافصلا رفاوتوه .هيلع رداقلا ريغ نع عانقالا ثادحا ىلع رداقلا ثدحتملا زيمم ام

 نم هل عمتست نا ريغ ءينويزفلت عيذم نم ةيبلقلا هتكسلا نع ثيدح ىلا عمتست نا :ةيقادصملا »

 .بلقلا ضارمأب صصختم بيبط

 وأ ”ايكذ وأ ةيلاع ةجردب "اننفتم ثدحتملا نوكي نا بلطتت ةيقادصملا نا ينعي ال اذه نكلو ٠

 بحاص حالفلاف .ةمولعملل "اقداص "اردصم " نوكي نا ينعي امنا ."افيطل وأ ؛ةيلاع ةناكم بحاص

 .ليخنلا رمث بيصت يتلا ضارمالا ةفرعم يف ةيوناث سردم نم قدصأ ءليخنلا ناتسب

 نم انئارا رييغت يف "اريثأت رثكأ نوكي ءةيلوبقملاو ةرهشلاو ةيبذاجلاب فصتي يذلا ثدحتمل ا :ةيبذاجلا »

 باذجلا ريغ ثدحتملا

 رشابم لكشب انئارا رييغت يف انعانقا ديري هنأ ثدحتملا دصق وأ ةين تناك اذا :ةم:عم: ةينلا وأ دصقلا ٠

 ."اريثأت لقأ نوكي هنأف

 نيعمتسم لا صئاصخ

 :قآلاب اهمهأ لثمتت مهيدل عانقالا لوصح يف مهصئاصخ اضيا نيعمتسمللو

 ةبعص وأ ةدقعم ةلاسرلا نوكت ال نا طرش ,"اعانقا لهسأ -ماع لكشب -مه .ءاكذ لقألا سانلا :ءاكذلا ٠

 .مهيلع مهفلا

 «يعامتجالا ناسحتسالل ةيلاع ةجاح مهيدل نوكت نيذلا سانلا :يعامتجالا ناسحتسالا ىلا ةجاحلا ٠

 .كلذ ىلا ةجاح لقألا سانلا نم "اعانقا لهسا -ماع لكشب -نونوكي

 نونوكي لدتعم ىوتسمب مهتاوذل مهمارتحا وأ مهريدقت نوكي نيذلا سانلا :تاذلا ريدقت وأ مارتحا »

 .اضفخنم وأ ايلاع "اريدقت مهيدل نيذلا نم "اعانقا لهسأ
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 ول ةنراقم .ةعومجمك ةلاسرلا ىلا نوعمتسي امدنع "اعانقا لهسأ سانلا نوكي :نيعمتسملا مجح ٠

 .هدرفمب صخشلا اهل عمتسي

 ةثيدحلا تاساردلاو ءلجرلا نم "اعانقا لهسا ةأرملا نأ ىلا ريشت ةقباسلا تاساردلا :"ردنجلا " عونلا »

 .امهنيب قرفال نا ىلا ريشت

 '1ءءاطصتوانعو 01 6 عانقالا تاينقت

 ةدحاو ةيرظن اهنم كل انرتخا ,تاينقت بجومب امنا ةيوفع وا ةيئاقلت ةروصب عانقالا لصحي ال

 .ادحاو اجذومناو

 " يفرعملا " ياردالا زشانتلا ةيرظن

 موقي ام نيبو درفلا هب دقتعي ام نيب ضقانتلاو ضراعتلا نم ةلاح يركفلا وا يفرعم ا زشانتلا ينعي

 نيب ماجسنالا مدع نم ةمجانلا حايترالا مدع ةلاح يه :اهنأب اهزجون ةيرظنلا هذه ةركفو .كولس نم هب

 زشانتلا لصحي اهدنع .ءماجسنا وأ قاستا ةلاح يف كولسلاو تاهاجتالا نكت مل اذاف ءكولسلاو تاهاجتالا

 ,ككولس ريغت وأ كهاجتا ريغت نا امأ كيلعف " رتوتلا ةلاح " ةحيرملا ريغ ةلاحلا هذه ضفخلو .ياردالا

 .ةركفلا كل حضوي قآلا لكشلاو .ماجسنا ةلاح يف انوكيل
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 "يفرعملا" يكاردالا زشانتلا ةيرظنل يحيضوت لكش

 رئاكسلا نْخدا انا

 نا اما كنأف نخدت تنك اذاف ,ةحصلاب رضم نيخدتلا نا دكؤت ةيبطلا ريراقتلاو ةيحصلا تالجملا نا

 نيبو اهلمحت يتلا ةركفلا نيب قفاوت لصحي اهدنعو ءنيخدتلا نع فقوتتف رداصملا هذه هلوقت ام قّدصت

 نا اماو .زشانتلا ىهتناو رتوتلا ضفخناو كولسلاو ةركفلا تمجسناف ."نيخدتلا كرت" هتريغ يذلا كولسلا

 نا ىلا ريشت ةيملعلا ثوحبلا نا هل تلق نيحف .ةرثكب نخدي ناك يذلا (يذاتسا) ةقيرط ىلع اهلحت

 يننأف ةنس نيعبسو اسمخ تشع اذا اناف ءنكيلو :ينباجا ءناوث عست لدعمب رمعلا رّصقت ةدحاولا ةراجيسلا

 .!ةنس نيعبس ةراجسلاب عتمتسا نا ءاقل نينس سمخ نع لزانتا نأل دعتسم
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 يف رثؤي ال وهف .ةيصخشلا 2 تادادتما يفرعم ا زشانتلل نا " ركنتسف " ةيرظنلا بحاص ىريو

 لقالا يف قلخت ةراضحلا ناب دقتعي وهو .ةيصخشلا يف ىرخا بناوجو ميقلاو راكفالا يفو لب طقف كولسلا

 :يه كلت "اماه "ارود يركفلا زشانتلا اهيف يدؤي تالاح عبرا

 تارارقلل ةقحاللا جئاتنلا .1

 لاط املكو .ةيباجيا ىرخاو ةيبلس بناوج هل نوكت رارق لك ناف "ارارق ذختي نا درفلا ىلع ناك اذا

 لقت اميف زربت نا ىلا ةيبلسلا بناوجلا ليمت رارقلا ذختي نيحو .زشانتلا داز املك رارقلا ذاختال نمزلا

 ةيساسا قورف دوجو مدعب هسفن عنقي دق هنأف نيليدب نم "اليدب درفلا راتخي امدنعو .ةيباجيالا بناوجلا

 لح دق نوكي بيلاسالا هذهبو ءبئاصلا رارقلا وه هذختا يذلا رارقلا نأب هسفنل روصي نا وا ءامهنيب

 .زشانتلا

 .يرصقلا عوضخلا ناديم .2

 ربجي نا يا .هفقاوم عم قفتت ال روما ىلع ةقفاوملا ىلا ةيراضح طوغض لعفب ناسنالا رطضي

 ام نيب ضراعت لصحي انهو ءاهبجومب فرصت الم رايخلا هل كرت ول ةنيعم ةقيرط قفو فرصتي نا ىلع ناسنالا

 مدعل ديدهتلا ناك املك هنا ركنتسف دجو دقلو .هلعفي نا هيلع امب دقتعي ام نيبو درفلا اذه نم بلطي
 .رثكا زوشنلا ناك لقا عوضخلل باوثلا وا لقا عوضخلا

 .تامولعملل تاذلا ضيرعت يف ءاقتنالا ناديم .3

 رداصم قلغيو زشانتلا نم للقت يتلا تامولعملا ردصم ىلا هجوتي ناسنالا نا راصتخاب ينعت

 .زشانتلا نم ديزت يتلا تانايبلا

 .يعامتجالا معدلا ناديم .4

 ةيجولويديألا انتاقلطنم دانساو صيخشت يف نيرخالا رود ةيمها ىلع ركنتسف دكؤي

 انتاهاجتا ناو .اهيف شيعن يتلا ةراضحلاو ةئيبلا نم انتادقتعمو انفقاوم ينبن انناو ءةيركفلاو

 ةرسألاك اهيلا يمتنن ىدص تاعامج وأ ةراضحلا اهلضفت يتلا تاهاجتالل ىدص الا يه ام
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 وأ ةعامجلا يأر نع ريبك لكشب فلتخي دقتعم وأ يأرب كسمتي نا درفلا ىلع بعصلا نم ناو .ءاقدصالاو

 .اهيلا يمتني يتلا اهدقتعم

 عانقالا تايجيتارتسا

 نامض نكمي ال هنا ريغ حجني دقو .ةيئاوشع ةروصب اهب موقيف عانقالا ةيلمع ضعبلا لهستسي

 ىلع ءسوردمو ططخم لكشب متت نأ يغبني عانقالا ةيلمع نأل كلذ :ةفدصلاب تحجنول ىتح اهتموميد

 :اهمهأ كيلا :ةنيعم تايجيتارتسا قفو

 ةيفطاعلا ةلامتسالا .1

 كلذو ءاهيلع يفطاعلا ريثأتلا لالخ نم اهعانقا نكمي ةدودحم ةفاقثب فصتت ةنيعم ريهامج كلانه

 تالاعفنا وا فطاوع كيرحت عانقالا ةيلمعب مئاقلا فدهتسي ذا .اهل يعمجلا يسفنلا رتولا ىلع فزعلاب

 هذه داجأ نم لضفأ رصانلا دبع لامج لحارلا يرصملا سيئرلا دعيو .هراكفأ لوبق ىلا هؤيهيل الوا يقلتملا

 .ماع لكشب يبرعلا بعشلاو صاخ لكشب يرصلم ا بعشلل ةهجوملا هتاباطخ يف ةيجيتارتسالا

 فيوختلا .2

 راكفأو ءارآ لوبق وحن هعفدل يقلتملا ىدل قلقلاو فوخلا رعاشم ةراثا ةيجيتارتسالا هذه فدهتست

 تاعومجملا نم ةريبك ةبسن نأ لصحيو .بيهرتلاو فيوختلا بولسا دمتعي يذلا عانقالا ةيلمعب مئاقلا

 املك ةبسنلا هذه لقتو ءاهيلا عمتست يتلا حئاصنلاب رثأتت فيوختلا نم ةلدتعم ةجرد ىلا ضرعتت يتلا

 ىلا يدؤي يذلا رمألا ءمهيدل رتوتلا ةدح دادزت ديدش فوخ ىلا نوضرعتي نيذلا نأل .فيوختلا ةجرد تداز

 امادختسا برعلاو نييقارعلا ةداقلا رثكأ نيسح مادص لحارلا يقارعلا سيئرلا دعيو .ةلاسرلا نم روفنلا

 .ةيجيتارتسالا هذهل

 ردصم لاب نومضم لا طبر .3
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 عتمتي اصصختم اردصم فاضتسا هنأل هتلاسرل نيقلتملا ىدل عانقالا ديلوت يف حجني هناف ريزانخلا وا

 نيجاعم نع نالعالل ءابطألا مادختسا يف ةيجيتارتسالا هذه ةينويزفلتلا تانالعالا تفظو دقو .ةيقادصملاب

 .نانسألا

 ةيدايحلا .4

 موقي امدنعف .اعم ضراعملاو ديؤملا يأرلا ميدقت دنع عانقالا ةيلمع يف حاجنلا تالامتحا دادزت

 .ىوقأ عانقالاو ريثأتلا نوكي ءدايحب رظنلا يتهجو ضرعب لسرملا

 هفادهأو يقلتملا تاجايتحا .5

 ثدحتيف .مهعانقال لخدمك مهفادهأو نيقلتملا تاجايتحا صيخشت ةيجيتارتسالا هذه فدهتست

 هتناكمو لسرملا ةيقادصمب اطورشم نوكي انه عانقالا نأ ريغ .مهنم ادحاو ناك ول امك عانقالاب مئاقلا

 .ةيعامتجالا

 فعضو .اهكباشتو ةيعانقالا ةلاسرلا يف راكفألا ةرثك نأ ىلا هبتني نا عانقالا ةيلمعب مئاقلا ىلعو

 ,مهعانقا نكمي ال صاخشألا ضعب نأ وه رخآ رمأو .ةيعانقالا ةلاسرلا لشف ىلا نايدؤي «يقلتملا رابتعا مارتحا

 .ادياحم عانقالا ةيلمعب مئاقلا ناك ول ىتح هعانقا بعصي بصعتملا وأ هيأرب تمزتملاف

 مع الدلع خاانسلع نطمموع ةممءهدط ةأجتالا رييغت يف لّيِي ةعماج جذومن

 مهتاهاجتا رييغتل "الامتحا رثكأ سانلا اهيف نوكي يتلا فورظلا ةسارد ىلع جذومنالا اذه موقي

 روطم ةدنق, هطقك 16 " :لاق نمل ءلاق اذ ام ءلاق نم (ىلع انه زكرت ثوحبلاو .ةيعانقا ةلاسر ىلا ةباجتسا

 .عمتسملا ةعيبطو ءلاصتالا ةعيبطو ءلاصتالا ردصم يأ .(«طود»

 .لاق نمل ءلاق اذام ءلاق نم :ىلع دمتعت يعانقالا لاصتالا ةيلعاف نا

 .لاصتالا ردصم طم ءنم .1
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 نيثدحتم نم مهب "اعانتقا رثكأ سانلا نوكي " نوفورعم ءاربخ :لاثم " نيثدحتملا ةيقادصم

 .ةيقادصملا مهزوعت

 ريغ نم "اعانقا رثكأ نونوكي " ةيمسج وأ ةيصخش تافصب " نوعتمتي نيذلا :نيثدحتملا ةيبذاج ٠

 .نيباذجلا

 .لاصتالا ةعيبط »ط2: اذام .2

 ."ادصق مهيف ريثأتلل ةممصم اهنا اهيلع ودبي ال يتلا لئاسرلاب ءرثكا اوعنتقي نا ىلا سانلا ليمي ه

 عم ,ءكفقوم حلاصل شاقنلا لك هيف نوكي فقوم] دحاو فقومب ةلاسر مدقت نا لضفالا له ٠

 ؟(هدض رخألاو كيأر عم دحاو) نيفقوم مدقت ةلاسر ما :[كيأر

 ادحاو ,رودلاب ىطعي مالكلا ناك اذا .؟يأرلا كفلاخي صخش دعب مأ لبق ثدحتت نا لضفالا له «

 نأل :مالكلا تنا أدبت نا لضفالا نمف سانلا ركفي نأل يفكت ال ريخأت ةدم كلانهو ءرخألا دعب

 اهب ركفي نأل يفكت ريخأت ةرتف كلانه تناك اذا اما ."الوا هنوعمسي امب رثكأ نورثأتي سانلا

 نأل ريخألا ثدحتملا نوكت نا لضفالا نمف ءرخآو ثدحتم نيب ءنودهاشملا وأ نوعمتسم ا

 ."اريخا ثّدحت نم ءنسحأ نوركذتي سانلا

 .عمتسم لا ةعيبط ثم "طمع ءنط .3

 .هريغ نم ”اعانتقا رثكا نوكي ,ةيعانقالا ةلاسرلل هعامتسا لالخ رئاحلا عمتسملا ٠

 نيذلا صاخشالاو .ءاكذلا يعفترم نم رثكا ءيعانقالا لاصتالاب نورثأتي "ءاكذ لقألا صاخشالا ٠

 .تاذلل يطاولا ريدقتلاو يلاعلا ريدقتلا نم رثكأ نورثأتي تاذلل لدتعم ريدقتب نوفصتي

 دارفالا تاهاجتا نوكت اهدعب امو " 25 -18 " يه يعانقالا لاصتالاب اريثأت ةيرمعلا لحارملا رثكا ٠

 .رييغتلل ةمواقم رثكاو "ارارقتسا رثكا
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 هاجتالا رييغت يف ليي ةعماج جذومن

 لاصتالا تاريثأت ةطيسولا تايلمعلا ةلقتسملا تاريغتملا

 اب ةصاخ لما

 ةقثلا ةجرد

 ةربخلا

 يأرلا يف رييغت هابتنالا وا مامتهالا بذج سانلا بح ةجرد

 ةلاسرلاب ةصاخ لماوع

 ججحلا بيترت

 نابناجلا وأ دحاولا بناجلا

 كاردالا يف رييغت

 نادجولا وا روعشلا يف رييغت راتوالا

 حوضولاو ةينمضلا

 ١ / اخ - |]

 عانقالا ةيلباق

 كولسلا وأ لمعلا يفرييغت / ةيئدبملا ءارالا

 ءاكذلا

 تاذلا مارتحا

 عانقالا ءيدابم

 :قآلاب لثمتت عانقالل ةيساسالا (نيناوقلا وأ) ءىدابملا وأ سسألا نم ددع ىلع عانقالا ةيلمع موقت

 نا يف ةبغرلاب ةرشابم كلذل بيجتست كنأف ةسوملم ةميق اذ "ائيش ام دحا كل مدقي امدنع :ةيلدابتلا .1

 .لباقملاب "ائيش هل مدقت
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 لكشب نيفلتخم امهارن انناف "ايبسن رخالا نع امهادحا فلتخي نائيش انيدل نوكي امدنع :زيامتلا .

 .نامزلا يف وا ناكملا يف رخالا نم امهدحا نيبيرق امهعضن امدنع ربكا

 وا كتحلصم ىلع صيرح صخشلا اذه نا ىرت تناو ءام "ائيش مهدحا كنم بلطي امدنع :ءاقدصالا .

 .هبلطم قيقحتل ةوقب زفحتت كنأف كتحلصم ىلع "اصيرح نوكي نا هديرت

 ىلع لصحت نا وا ام ةمهم يدؤت نا كنم عقوتي مهمرتحت وا مهب نمؤت نمم ام دحا ناك اذا :عقوتلا .

 ."ايباجيا وا "ايبلس ناك ءاوس عقوتلا اذه قيقحت هاجتاب ىعستس كناف ام ةجيتن

 مهبحن صاخشا اهردقي يتلا راكفالا وا تامدخلا وا تاجتنملا بحن نا ىلا ليمن ام "ابلاغ :قفارتلا .

 .مهمرتحنو

 وا ام عوضومل اديؤم افقوم ىنبتي هنا يوفش وا يطخ لكشي ام اصخش نلعي امدنع :ةيرارمتسالا .

 .هتحص نع رظنلا ضغب دقتعملا وأ ةيضقلا كلت نع عفادي نا ىلا ةوقب ليمي هناف ءام رظن ةهجو

 ءيشلا ةميق نم ريكا هتميق نا دقتعي هنأف ةيمكلا دودحم ام ءيش دوجو نا ءرملا ىري امدنع :ةردنلا .

 .ةرثكب "ادوجوم ناك ول هسفن

 نم ةلوبقم نوكت يتلا تامدخلا وا تاجتنملاو ضورعلا ىلع ةقفاوملا ىلا سانلا مظعم ليمي :ةلثامملا .

 .دارفالا نم تاعومجملا مظعم وا نيرخالا سانلا ةيبلاغ لبق

 وا ةوق وا ةطلس نوكلتمي مهنا ىلع مهيلا رظني ثيحب نيرخالا يف اريثأت سانلا ضعب كلتمي :ةوقلا .

 .ربكا ةربخ

 هيلع قفتملاف .ءعانقالا مث نمو .تاهاجتالا رييغت يف مالعالا لئاسو رود صخي اميفو

 يف تأت تناك امنيسلا نأ ىلا نوثحابلا ريشيو .كلذ يف ةمدختسملا تاودالا مهأ نم ّدعت اهنا

 ةعئاشلا بيلاسالا نم ةرضاحملا ّدعتو .ةيلستلاو قئاقحلا لاصيا نيب عمجت اهنوك ةمدقملا

 تامولعملاو راكفالا لقنل ةحجان ةليسو اهنا يف اهتيمها نمكتو .تاهاجتالا رييغت يف
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 دوجو مدع ىلا كلذ ىزعيو ءبيلاسالا ةيقبب اسايق ةيمها لقا اهنكلو ءرييغتلا عوضوم هاجتالاب ةقلعتملا

 تامولعملا بولسا نم اريثأت رثكا عايذملا ناك يضاملا نرقلا تاينيتس يفو .ةرضاحملا ضرع ءانثا ةيفطاع ةكرح

 رييغت يف ليئض ريثأت هل نويزفلتلا نا دجوو .لجسملا مالكلا نم اريثأت رثكا يحلا مالكلا نأل .ةعوبطملا

 ةروصلاو توصلا نيب هعمجب عتمتي هنا نع الضف .تامولعملل ردصم مهأ ٌدعي هنا الا :ةيسايسلا تاهاجتالا

 .هماجحا ددعتو نوللاو ةكرحتم ا

 رييغت يف اهريثأت نا ىلا مالعالا لئاسو اهب ىظحت يتلا ةرهشلا نم مغرلاب هنا ىلا نوثحابلا صلخيو

 تاهاجتالا ةيوقت وا ميعدت يف نمكت اهتردق ناو .كلذ يف رشابم رثا اهل سيلو ءادودحم ودبي تاهاجتالا

 .اهرييغت يف سيلو

 لكشي لازي ام عانقالاو تاهاجتالا نم لك يف مالعالا لئاسو رود يف ثحبلا لاجم ناف ءكلذ عمو

 ريتسجام لئاسرل عيراشم نوكت نا ىلا ىقرت ىتلا تاعوضوملا نم ريثكلا اهيفو ,ثوحبلل ابصخ اناديم

 نيب لصاحلا سفانتلاو ءتنرتنالاو ةينورتكلالا عقاوملا اهرخآو :مالعالا لئاسو ددعت دعب اميسال هاروتكدو

 ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهرداصم عونتو ددعتو «مالعالا لئاسول لئاهلا يجولونكتلا مدقتلاو «ةيئاضفلا تاونقلا

 ماسقأ يف اميسال ايلعلا تاساردلا ةبلط اهب ضهني نأب ةريدج ةمهم يهو ءماع لكشب ةيراضحلاو ةينيدلاو

 .سفنلا ملعو لاصتالاو مالعالا

 تاهاجتالاو بصعتلا

 لاصتالاب مئاقلا هفرعي نأ يغبني ام

 ءاملع رظني اميف .قبسملا مكحلا وه (طمدسهنء#) ةيزيلجنإلا ةغللا ف بصعتلا ةملكل يفرحلا ىنعملا نإ

 نيد اهل ةعامج ىلإ هئامتنا ساسأ ىلع مئاق ءدرف وحن رربم ريغ يبلس هاجتا هنا ىلع بصعتلل يعامتجالا سفنلا

 ةرظنلا اضيأ ينعيو .اهيلإ ءامتنالا ساسأ ىلع مئاق ةنيعم ةعامج وحن يئادع هاجتا وأ ءفلتخم قرع وأ ةفئاط وأ

 اضيأ ينعي امك .يقطنم ساسأ اهل سيل اهتافص وأ اهكولس وأ اهتاردق وأ اهتميق ضفخ وأ ةعامجل ةيندتملا
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 صوصخب ةقيقد ريغ تاميمعت ىلع مئاق يذؤم هاجتا وهو .ةنيعم ةعامج نأشب يعوضوم ريغ مكح رادصإ

 نمضتي .ةظحالملل لباق رخآ فالتخا وأ قرف يأ وأ ءسنجلا وأ نيدلا وأ قرعلا وأ نوللا ساسأ ىلع ةعامج

 .هتعامج ريغ ىرخأ ةعامج نأشب صخشلا داقتعا ىلع امئاق ايبلس ائيش

 .؟بصعتلا اذه ءوشن ببس ام :لاؤسلاو

 .يبصعتلا هاجتالل يفرعملا نوكملا اهفصوب ((5:ءم0مع ةيطمنلا روصلا)) يف نمكي باوجلاو

 ..اهنم ادحأ ينثتست الو :ةنيعم ةعامج صوصخب درفلا اهلمحي ةقيقد ريغ تاميمعت :اديدحت ينعت يتلاو

 ةلّضفم وأ ةديج ةفص نمضتي يباجيإلا ميمعتلاو .ةيبلس نوكت دقو ةيباجيإ تاميمعتلا هذه نوكت دقو

 ءايكذأ (س) ىلإ نيمتنملا عيمج نإ :لوقيف (س) اهنأ ضرتفنلو ءاهيلإ يمتني يتلا هتعامج ىلع درفلا اهيفضي

 ىرخألا ةعامجلا ىلع درفلا اهيفضي ةلضفم ريغ وأ ةيبلس ةفص يبلسلا ميمعتلا نمضتي اميف .الثم نوبيط وأ

 ىلإ نيمتنملا عيمج نإ :لوقيف (ص) اهنأ ضرتفنلو ,ةفئاطلا وأ نيدلا وأ قرعلا يف هتعامج نع فلتخت يتلا

 لصألا يف يهو -(5:«:«مؤبمب:) ةيطمنلا روصلا نأ انل نيبتي اذكهو .الثم نوريرشو ءايبغأ مه (ص)

 مأ ةيباجيإ تناك ءاوس -هعنص دعب هريغت بعصي يذلا بلاقلا ينعت يتلا ةعابطلا طاع نم ةراعتسم

 :بابسأ ةثالثل هيذؤم نوكت اهنأو .هقيقد ريغ وأ ةتطاخ ماكحأ يه ةيبلس

 .هتاذ دحب درف هنا ىلع ةعامجلا يف وضع لك عم لماعتلا ىلع انتردق بلست ةيطمنلا روصلا نإ :لوألا

 طيسبتلا ةغلاب ةدرجم تاروصت ينعي ةيعامتجالا ةيطمنلا روصلل يسفنلا نومضملا نا كلذ

 نع ةيطمن ةروص لمحن امدنعف .ىرخأ ةعامج نع وأ مهتعامج نع سانلا اهلمحي ميمعتلاو

 ,ةعامجلا تافص لك لمحي ًاصخش ناك ول امك اهيف وضع لك عم لماعتن نأ ىلإ ليمن اننإف ؛ةعامج

 ةيطمنلا ةروصلا تناك ول ىتحو .ال مأ تافصلا كلت لمحي صخشلا اذه ناك اذإ امع رظنلا ضغب

 نع نوفلتخي فوس ةعامجلا كلت دارفأ نم ريثكلا نإف ,ةنيعم ةقيقح ىلع ةمناق وأ ًايئزج ةحيحص

 .ةيرهوج رومأب مهتعامجل ةيطمنلا ةروصلا
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 ةيقرع ةعامج نع ةيطمن ةروص انيدل تناك اذإ اننأ وه كلذ نع مجني يذلا ىذألا لاكشأ دحأ نإ

 ةيوبرتلا صرفلا نأ اهيلع ةبترتملا ةربطخلا ةجيتنلا نإف ًالثم ءاكذلا ةليلق اهنأب ةنيعم ةيفئاط وأ

 .ةمودعم نوكت م نإ ةليلق نوكتس ةعامجلا كلت دارفأ عيمجل ةيفيظولاو

 نأ ىلإ اندوقت ةيطمنلا انروصف .كولسلا صوصخب ةقيض تاعقوت ىلإ دوقت ةيطمنلا روصلا نإ :يناثلا

 ليبس يفف .ةنيعم ةقيرطب ءانثتسا نود نم مهعيمج نوفرصتيس ةنيعم ةعامج دارفأ نأب عقوتن

 اميف ,ةقفشو فطعو نواعتبو «ةبذهم قئارطب نهعيمج نفرصتي نأ ءاسنلا نم عقوتن نحن لاثملا

 نا اذه نع مجني امو .ةيسفانتو ةيناودعو ةنشخ بيلاسأب مهعيمج فرصتي نأ لاجرلا نم عقوتن

 نع اهلمحن يتلا ةيطمنلا ةروصلا عم قباطتت ال ةقيرطب فرصت اذإ ,ةأرما مأ ًالجر ناك ءاوس .درفلا

 .ًاذاش ناك ول امك هل رظننس اننإف هيلإ يمتني يذلا سنجلا

 عم مهكولس قباطتي ال نيذلا صاخشألل ةددحم ةوق نوكت نأ نكمي ةيطمنلا روصلا نإف .هيلعو

 .ةقيضلا انتاعقوت

 سانلا نأ ةركف ىلع ةمئاقلا وزعلا ةيرظن قفو ىلعف .ئطاخ وزع ىلإ دوقت ةيطمنلا روصلا نإ :ثلاثلاو

 ىنعم اولعجي نأل مهدوهج نم ءزجك كولسلل ةيساسألا بابسألا فاشتكال نيعوفدم نونوكي

 يف كولس نم انسفنأ نعو نيرخآلا نع ردصي ال. ةيببس تاليلعت ىلإ انلوصو لالخ نم مهتافرصتل

 صخشلا صخي يتاذ وأ يلخاد :نيردصم ىلإ ببسلا ىزعي ام ًابلاغ هنإف ,ةفلتخملا ةيتايحلا فقاوملا

 .هيف نوكن يذلا فقوملا وأ نيرخآلا صخي يجراخو .كولسلاب مئاقلا

 يمتني يتلا هتعامج ىلاو هصخش ىلإ ةيباجيإلا تافصلا وزعي هنا بصعتملا درفلا ىدل لصحي امو

 .نيدلا وأ ةفئاطلا وأ ةيموقلا يف اهنع فلتخي يتلا ىرخألا ةعامجلا ىلإ ةيبلسلا تافصلا وزعيو ءاهيلإ
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 لمَحي هنإف ىرخألا ةعامجلاو هتعامج نيب عازن وأ فالخ لوصح ةلاح يف هنا كلذ يف يذؤملاو

 ًاكيرش هتعامج تناك ول ىتح ءاهنم هتعامج ئربيو ,رارضأ وأ ىذأ نم ثدح ام ةيلوؤسم ىرخألا ةعامجلا

 .ثدح ام بابسأ يف ربكا بيصنب

 روصلا ةساردب نمزلا نم دوقعل اولغشنا يعامتجالا سفنلا ءاملع نإ :لوقنف رثكأ ديزتسنو

 امثيحف .ةقبسملا انتاعقوت ىلع اساسأ موقت وأ أشنت رخآلا نع ىلوألا انتاعابطنا نأ ىلا اولصوتو «ةيطمنلا

 هنزخت امب انيلإ ةمداقلا تامولعملا ةنراقم لالخ نم هفينصتب ايلخاد موقن اننأف ام اثدح وأ اعوضوم كردن

 ينعيو .5هطعسد5 تاططخم لكش ىلع اهيف ترقتسا «ةلثامم ةقباس ثداوح وأ تاعوضوم نم انتركاذ

 .ءءايشألا .سانلا) مّسقت نأب ءيعامتجالاو يداملا ماعلا اهب لمعي يتلا ةيفيكلا نع (ةيرظن) ططخملا

 ةجلاعمو ميظنتو كاردإ ىلع اندعاست يفرعم نوكم ةغيص ذخأت فانصأ ىلا (فقاوملاو ثداوحلا

 لمعتست امكو .يعامتجالا انئاع صوصخب ةمظنم تادقتعمو فراعم ءططخملا نوكي اذهبو .تامولعملا

 اقاستا رثكألا ططخملا نع ةركاذلا يف ثحبن نأب ,ةديدجلا ثداوحلاو ءايشألا عم لماعتلا يف تاططخملا

 ساسأ ىلع دارقألا فنصن نحنف .مهعم شيعن وأ مهلباقن نيذلا سانلا عم اضيأ اهلمعتسن اننأف ءاهعم

 لباقم نحن) لثم ةيعامتجالا انتيوهب مهتقالعب وأ...رمعلا ءسنجلا وأ ردنجلا ءقرعلا :لثم ةنيعم صئاصخ

 امدنع نييقارعلا يف كلذ لمأت .يفارغجلا ءامتنالا وأ أشنملا ساسأ ىلع ىتح انايحأ مهفنصن انتأ لب .(مه

 ندم يهو" ةيرصانلا وأ ةرامعلا وأ لصوملا وأ ءارماس وأ ةرصبلا :نم هنأ هل لوقي اصخش مهدحأ لباقي

 يأ وأ...يقرعلا وأ يفارغجلا وأ يعامتجالا فنصلا ىلع ءانب ةمولعملا ةجلاعم هعم فرصتي هنأف..." ةيقارع

 رخآ يبرع دلب يف ةيفارغج تاءامتا نع هسفن ءيشلا لقو .صخشلا ءامتنا ىلع ةلاد اهل نوكت ىرخأ ةفص

 ."الثم رصم يف ةرهاقلاو ةيردنكسالاو ديعصلا"

 يئاقلت طاشنب انكولس ررقتو انيف لمعت ةيطمنلا روصلا نأ هملعن ال يذلاو

 صخش ىلع مهدحأ فرعتي امدنع نييقارعلا يف -ىرخأ ةّرم -كلذ لمأت .(ييتاموتوأ)

 وأ ءيرصب وأ ءيتيركت وأ ....يرساي وأ ءيعبوز وأ ءالثم رّمش ةليبق :نم هنا هل لوقي
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 ىلع سانلل مفينصت يف رمألا حبصيل ىتح ,ةنيعم ةقيرطب هعم فرصتي هنأف ....يوالصم وأ ءيفوك وأ ءيناع

 وأ ةيئاقلت ةيلمع ينعأ...ةرايسلل مهتدايق ةيلمع هبشي (...قرعلا وأ ءسنجلا وأ ,ةريشعلا وأ ؛ةنيدملا) :ساسأ

 .هب انتيارد جراخ نوكي ىوتسم ىلع لمعت ,ةيدوعت

 وأ ثادحأ نيب ةيمهو تانارتقا وأ تاطبارت لمعت ةيطمنلا روصلا نأ ءاضيأ هب ملعن ال يذلاو

 يف .ذخ .ةقيقد ريغ اماكحأ اهيلع ينبن تالالدتسا لمعن نأ ىلا انعفدت «عقاولا يف ةدوجوم ريغ تاعوضوم

 ةفخو يوارصبلا ءلخبلاو يوالصملا) :نييقارعلا دنع ةيتآلا ةيمهولا تانارتقالا وأ تاطبارتلا «لاثملا ليبس

 هسفن ءيشلاو .(..ةراطفلاو يميلدلا .ءقوذلا ةلقو -صخأ لكشب يلترامعلا -يورشلا ءردغلاو يفوكلا :مدلا

 .ابيرقت تاعمتجملا لك يف دوجوم

 نوكن نل اننأو .!نولفاغ اهنع نحنو انتافرصت نم ريثكلا يف مّكحتت ماهوألا هذه نأ كلذ نم رّمألاو

 الوق ةيطارقمدلا قشعن اننأب ةيئاضفلا تاونقلا ربع انثدحتو انسفنأ انفصو ول ىتح ةثراكلا نم نمأم يف

 .!عاخنلا ٌدح نوبصعتم انيلهأ عمو انتويب يف نحن اميف ءالعفو

 :(8ةصمءمئنعم) :يقرعلا بصعتلا

 ةعزنلا :8طهمءءمنودص ةيقرعلا ىنعتو .ىذأ اهرثكأ و بصعتلا عاونأ رطخا يقرعلا بصعتلا دعي

 ىلع هتعامج ىلإ هترظنو .ىرخألا تاعامجلا يقاب ىلع اهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا ليضفت وحن درفلا ىدل

 قوف اهسفن عضت نا ىلإ ةيقرعلا ةعامجلا ليمتو .اهسيياقمب نيرخآلا ىلع مكحلاو ءئش لك زكرم اهنأ

 .ةحيحصلا ةقيرطلا يه ةايحلا يف اهتقيرط نأ دقتعتو ءاهنع ءابرغلا ىلإ ءاردزاب رظنتو «ىرخألا تاعامجلا

 نورظنيو «ةيقرعلا مهتعامج نوباحي مهنا يه سانلا نع ةيفاخ ةيسفن ةقيقح ةمثو

 ًاكولسو .ةفيطل تافص نوكلتمم مهنأب مهسفنأ نوري ذإ .ةاباحملا يف ةياغ راظنمم اهئاضعأ ىلإ

 سانلا نا يه ةيسفنلا ةقيقحلا هذه يف يجازملا لماعلاو .ةياغلل نوبوبحم مهناو ًابذهم
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 بصعتلا أشني ميسقتلا اذه نم هناو .((مه))و ((نحن)) نيفنص ىلا يعامتجالا مهلماع فينصت ىلإ نوعزني

 .زييمتلاو زيحتلاو عارصلاو

 ال) فالتخالا نم ريبك ردق ةيؤر ىلا نوعزني ةيقرعلا ةعامجلا دارفأ نا لمأتلاو ةشهدلل وعدي امو

 .ىرخألا ةعامجلا دارفأ نيب (فالتخالا ال) هباشتلا نم ربكا ًاردق نوري اميف .دارفأك مهنيب اميف (هباشتلا

 يتلا ةعامجلا ءاضعأ يف نوري مهناف .مهسفنأ ىلع اهنوقبطي امدنعف .لاثملا ليبس يف مركلا ةفص ذخأنل

 ةيقرع ةعامج دارفأ ىلع اهوقبط اذإ امأ .ًادج ليخبو ءليخبو ءميرك فصنو ءميرك وه نم اهيلإ نومتني

 .قدصلا .ءاكذلا :لثم ءىرخأ صئاصخ كلذ ىلع سقو .ءانثتسا نود ءالخب ًاعيمج مهيف نوري مهف «ىرخأ

 .(كعمتجم دارفا نيب اهصحفتو كسفن صحفت) .تافص نم اهسكاعي امو ...ةعاجشلا ,ةنامألا

 ىرخأو تاذلل ةدحاو :نيتيوه ىلإ ناسنإلا ةجاح يه ,ىرخأ ةيسفن ةقيقحب فرتعن نأ انيلعو

 ةيعجرم ةعامج يف هتيوضع لثمت ةيناثلاو .هب صاخلا (هانألو هدوجوو هتنونيك لثمت ىلوألا .ةيعامتجا

 نيتجاح ققحي .ءبهذمللا وأ نيدلا وأ ةيموقلاب زازتعالا نأ ىلا انه ريشنو .(...ةيبهذم ,ةينيد .ةيموق)

 ناتيناسنإ ناتجاح امهو ءءامتنالا ىلا ةجاحلاو ةيعامتجا ةيوه ىلا ةجاحلا :ناسنإلا ىدل نيتيسفن

 يضفي يذلا صقنلاب ساسحإلا وأ .ءالعتسالا ىلا دوقي يذلا مخضتلاب نيتباصم انوكت ال نأ طرش ءناتعورشم

 اهبحاص نم تنكم# ام اذا اهنأ ايونارابلا يف ام عشبأو .(ايونارابلا) فنص نم امهالكو .داهطضالاب روعشلا ىلا

 نيب لصح ام اذهو ءاهلعفي نأ دعب الإ حاتري نلو .(يب ىشعتي نأ لبق هب ىدغتأل) نايذهب باصي هنأف

 اكاك"و "رديح"و "رمع " همسأ نم فدهتسي راص لنقلا نأ ةجردل ,2007و9 6 يماع يف نييقارعلا

 .!"ناوريس

 .هتيدركب زتعي نأ يف يدركلل هسفن قحلاو .هتبورعب زتعي نأ يف قحلا يبرعلل نا

 قحلا يعيشلل نأف .هبهذمب ناهإلا يف قحلا يتسلل امكو .ىرخألا تايموقلاو ينامكرتلا اذكو

 ام اذهو ..رخآ نيد وآ بهذم ىلع وه نمو يديزيلا اذكو .هبهذمب ناهإلا يف هسفن
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 قارعالا ددعتملا يدنهلا عمتجملا يف ىتح هدجت كنأ لب ..ةيبرغلا ةيطارقميدلا تاعمتجملا يف دئاس وه

 .بهاذملاو نايدألاو

 ىلا ءايروعش ال وأ ايروعش ءاهبحاص دمعي امدنع زربي ةيعامتجالا ةيوهلا يف يبلسلا بناجلا نأ ريغ

 .ىرخألا تاعامجلا ىلع اهليضفتو ءاهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا رابتعاو ةناكم ءالعإ

 ةيذغتب رثكا متهت نأ ىلإ ليمت ةيقرعلا ةيعجرملا تاعامجلا نأ ,يقارعلا انعمتجم يف بلاغلاو

 زيكرتلاو ,مهنم نيدشارلل يمويلا ثيدحلا يف هزيزعتو ءاهلافطأ ةئشنت يف ةيوهلا هذه نم يبلسلا بناجلا

 نم ملظ وأ فيح نم اهباصأ ام ميخضت ىلإ دمعت نأب ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهتاباطخ يف هيلع

 ال .هب وهزلاو اهخيرات ديجمت نم راثكإلا وا «(رارشأ نورخآلاو نوبيط مهنا ىنعمم) ىرخألا تاعامجلا

 ىلع اهتيلضفأ ًاحيملت وا ًاحيرصت ءلمحت ةغيصب امنإ قحتسم زازتعاو هيعوضوم ةقيقح نايبت ةغيصب

 نأف هتبكترا تناك نإو ءأطخ لك نم ةهّزنم ءليوطلا اهخيرات ربع تناك اهنإو ,ىرخألا تاعامجلا

 ,ةمولظم مأ تناك ةمللاظ .تاعمتجملا لك يف تاعامجلا لك لاح ناسل اذهو .!ببسلا مه اوناك نيرخآلا

 .!رشبلا يف ةيجس اهبسحتل ىتح

 ىلا ايئاقلت يقترنو ءانقح ةيعورشمك عورشم رخآلا قح نأ كاردإ ىوتسم ىلا انيعو جضني مم امو

 .(تادقتعملا برح) هتيمست نكمي ام ىلا لوؤي لاحلا نأف ءرخآلل ةيعامتجالا ةيوهلا مرتحي بذهم كولس

 (مه لباقم نحن) نيب رشتني ..بصعتلا (سوريف) وه ريصي (باهتلالا) ب بيصأ ام اذا دقتعملا نأ ةلكشملاو

 .تايجولويديألا بورح نم افخس رثكأو ةوارض دشأ نوكت ابرح لعشت ةيريتسه ىودع يف

 :اهضفخ لبسو ةيطمنلا روصلا و بصعتلا بابسأ

 نأب نهذلا ىلإ ديعنو .بصعتلا هاجتال يفرعم لا نوكملا ةيطمنلا روصلا لشمت

 ,هنيعم ةعامج صوصخب هيعوضوم ريغ اماكحأ وأ تاميمعت :ينعت 62[5«م67مء ةيطمنلا ةروصلا

 زييمتلا لثميو .مهنيب اميف ةيقيقح تافالتخا دوجو نم مغرلاب ءادحأ اهدارفأ نم ينثتست ال
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 رربم ريغ ًايذؤم وأ ًايبلس وأ ايئادع ًالعف :زييمتلا ينعيو .بصعتلا هاجتال يولسلا نّوكملا 2زوىصنمه هد

 يأ نأ ينعي اذهو .رخآ ببسل سيلو «ةعامجلا كلت يف مهتيوضع ىلع ًاساسأ مئاق ةعامج نم دارفأ وحن

 .بصعتلل ًافده نوكي نأ نكمب ناسنإ

 :يه بصعتلا ىلإ يضفت ةيعامتجالا ةايحلا يف بناوج ةعبرأ ديدحت نكميو

 يتلا ةقيرطلاو .ءايشألا ىلع ىنعملا يفضن اهلالخ نم يتلا ةقيرطلاو ءاهب ركفن يتلا ةقيرطلا

 .ةيعامتجالا دعاوقلاو ريياعملا اهب لثمتن يتلا ةقيرطلاو ءةورثلاو شيعلا دراوم اهب صصخت

 .بصعتلا ىلإ يضفت يتلا ةيطمنلا روصلا قلخ يف ةمهم يعامتجالا فرعتلا وأ كاردإلا ةيلمع نإ

 وأ تافص قفو ىلع ةدحاو ةعامج يف دارفألا ضعب فينصتب أدبت بصعتلا ءوشن يف ىلوألا ةوطخلاو

 ةركفلاف .ةفلتخملا اهصئاصخ وأ اهتافص قفو ىلع ىرخأ ةعامج يف نيرخآلا عضوو .ةنيعم صئاصخ

 «تاهباشت نم اهنيب ام ساسأ ىلع ًامئاق نوكي تاهيبنتلا عيمجت نأ يه يعامتجالا كاردإلا يف ةيساسألا

 مّسقت ىرخأ ةيلقع ةيلمع أشنت ةركفلا هذه نمو .تافالتخا نم اهنيب ام ساسأ ىلع تاهيبنتب اهتلباقمو

 نمو .((0:-عمانم ةعامجلا جراخ))و ((ةه- عممهدنمةعامجلا لخاد))ب هتيمست ىلع حلطصا ام ىلا سانلا

 يف هلخدن نا ديرن اندنع نم حلطصم وهو .((ياردالا لَوَحلا))ب هيمسن نا ديرن ام مجني ةيلمعلا هذه

 :نيعون ىلع لّوَحلا اذه نوكيو .انتفاقث

 .اهيف يبلس وه ام انيري الو انتاعامج يف يباجيإ وه ام انيري :يلخاد لَوَخ

 .اهيف يباجيإ وه ام انيري الو ءىرخألا ةعامجلا يف يبلس وه ام انيري :يجراخ لّوَخو

 .الإ سيل ةجردلا يف وه اننيب اميف فالتخالاو ءلّوَحلا اذهب نوباصم ًاعيمج اننإ عقاولاو

 نكمي ((يلقعلا انلوح)) نأف ؛ةنيعم تاسدع لالخ نم متي يرصبلا لّوَحلا حيحصت ناك اذإو

 :لالخ نم اضيأ هحيحصت

0 
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 .طالتخالا -

 .ةلادعلا -

 ,ةيرسألا ةئشنتلاو سرادملا يف يمسرلا ميلعتلا لكشأ لك اهب ينعن اننإف «ةيبرتلا صخي اميفف

 اذأف .رخآ كولس يأ لثم همّلعت متي هناف .كولس بصعتلا نأ امبو .ةفلتخملا هتالاجمب يعامتجالا ملّعتلاو

 وا قرعلا وأ ةفئاطلا يف اهعم فلتخت ةعامج نع ةيبلس ةيطمن ةروص نالمحي -لاثملا ليبس يف -نادلاولا ناك

 ازيزعت اودجو ام اذإو .ةقيرطلا سفنب نوفرصتيو ءاهسفن ةيطمنلا ةروصلا نولمحيس امهلافطأ نأف ...نيدلا

 .اهليدعت مث نم بعصيو ءمهيدل ىوقتتس ةروصلا كلت نأف مهنارقأ نم اهل

 ال ةيطمن روصب وشحم هلقع نأ " ةيبرعلا تاعمتجملا مظعمو " يقارعلا عمتجملا ىلع ظحالملاو

 ةأرملا) ردنجلاو ةفئاطلاو نيدلاو قرعلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا نع ًالضفف .بيرغ بيجع لكشبو ءىصحت

 .ةنيدملا ساسأ ىلع ةمئاق ىرخأ ةيطمن ًاروص هيف نأف ...(يعامتجالاو يسفنلا نيموهفملاب لجرلاو

 لهأو...يميلدلاو ءهيرصانو ءيناعلاو ءيفجنلاو ءيوارصبلا :اذكو «ةيطمن ةروص هنع انيدل ((يوالصملا))ف

 لوقي ضعب ىلع مهضعبو " ءاضيأ دوجوم سكعلاو .ةيناميلسلا لهأ نع ةيطمن ةروص مهيدل ليبرأ

 .."!تاكنلا

 ,هكاوشلا نبا :خيشلا باب نبا ءلضفلا نبا :ةلّحليا ساسأ ىلع ةمئاق ةيطمن ًاروص دجت كنا برغألاو

 ...(ىرخأ ةيبرع مصاوع يف كلذ هبشي ام دجت امبرو -دادغب يف ةينكس ءايحأ اهلكو) يوامظعم ءيوامظك

 يف نونكسي مهنا نم مغرلاب ءضعب نع مهضعب ًامامت نيفلتخم مهسفنأ نودّعي مهنأ شهدنت كلعجي امو

 .((يلقعلا لَوَحلا))ب نوباصم مهنا ىوس كلذل ًاريسفت دجت الو .ةرواجتم تالحم

 :تاظحالم عبرأ ةمثو

 انب مكحتي لازي ام بصعتلا ةليذر يف " يودبلا يجولوكيسلا ثوروملا " نإ «ىلوألا ٠

 انكرت اننأو ءصابريألاو سديسرم ا ىلا ريمحلاو لامجلا انرداغ اننأ مغرب ءايروعشال

-130 - 



 اذه نأب لهجن اننأ نع الضف .تاطيحملا تارباع تاوارقشلا انجوزتو تاوارمسلا ةريشعلا تانب

 .هردغ نم فوخلاو رخآلاب كشلا " ايوناراب " سجاه يه ىرخأ ةليذرب بوحصم بصعتلا

 ام ال نورق اهيلع ىضم ثادحأ نع مجن ام اهب مكحتت «تاذلاب نييقارعلا نحن ءانلوقع نأ «ةيناثلا »

 بلوق سانلا نم ةماعلل يعمجلا روعشاللا نأو .رصاعم كاردإو ثادحأ نم رضاحلا انيلع هيلمي

 .ةيركفلاو ةيسايسلا مهتافالخ يف ةملكلا راوح نم الدب فيسلا راوح ىلع ةنس فلأ نم مهلوقع

 اذا هنأ ينعأ .ةطلسلاو ضرألاو ةأرملا :ةثالثل ةيصخشلا ةيكلملا سوهب باصم امومع يبرعلا نإ .ةثلاثلا ٠

 درفنيو ؛هنانسأب اهيلع ظعي نأ ىلا هعفدت ةنس فلأ نم اهثرو يتلا هميق ناف ةطلسلا ىلع لصح

 .هتجوزب هدارفنا اهب

 ايبرع يدركلا :بختني نأ ىلا يقارعلا اهيف لصي يتلا ةلاحلا) يسايسلا يعولا جضن نأ «ةعبارلاو »

 ..يجولويبلا جضنلا نيناوق سفنل عضخي هنأ ودبي "...اينس يعيشلاو ايعيش يّنسلاو ايدرك يبرعلاو

 هيعو نم ةعاضرلا ةلحرم يف نآلا وه " يقارعلا بعشلا ” نأو .لحارم ربع متي نأ ينعأ

 .ةيطارقممدلا تاباختنالاب

 نييسايسلا نم ريثكلا نآف ! ةنازلاب زفقلا " يودب " عيضر نم بلطن نأ لوقعملا ريغ نم هنأ عمو

 يف ..ةثادحلا ةلحرم دعب لصي مل اجضن مهلضفأ نأ عم ءاضيأ بولطمو ..نكمم اذه نأ نوعّدي نييقارعلا

 .زايتماب مالكلا ةعانص ديجي هنأ مغرب ةسرامملا

 ةيطارقمدلاو ةينطولا ةيبرتلاو ةعلاطملا بتك :ًاديدحت ينعا) ةيساردلا انجهانم ىلا ةدوعلابو

 ءاهوحم ىلع لمعتو ءاهنم ددع ىلا انرشأ يتلا ةيطمنلا روصلل هبتنت نأ اهيلع ناف (...ناسنإلا قوقحو

 لجخم رمأ وهو .”!؟يعيش ول يئس تنأ "”ضعبل مهضعب لاؤس سرادملا ذيمالت نيب عاش نأ دعب ةصاخ

 تاعوضوم طقتلت ناو ءاهتجلاعم ةيساردلا انجهانم ىلع يغبني .مداقلا ليجلا لبقتسم ىلع ادج ريطخو

 ةيفاقثلا تاسسؤملا نواعتب كلذ نوكيو .دارفألاو تاعامجلا نيب تاعزنلا لحل ةليسو راوحلا دمتعت

 اميسال) ةفاقثلاب نومتهملا اميف .ءتاعوضوملا هذه لثم رايتخا نوديجي نويوبرتلاف .ةيوبرتلا تاسسؤملاو
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 ةيلامج يف لايخلا ةعسو ءاهتادرفم ةغايص يف قوشملا بولسألا نوكلتمي (لافطألا ةفاقثب مهنم نوينعملا

 توه نأ دعب اهرابتعا ((ةايحلا)) ةميقل ديعت نا يه ةيمهألا يف ةياغ ةلأسم يف زكرت نا اهيلعو .اهروص

 نع ًالضف .يراوضلا شوحولا ةعاشبب باهرإلا اهيلع زهجأ مث ءةيثراك بورح لعفب ةيماسلا اهتناكم نم

 .((!ً[دج رضحتملا)) يبنجألا يركسعلا نويعب يقارعلا ةايح صخر

 -نوكي نل اذه نا ريغ .مهنيب اميف ميمحلا لاصتالاو طالتخالا قيمعتو زيزعت سانلا ىلع ىقبيو

 اويحيل .ةلادعلاب مهنيب ةورثلا عزوت ناو .تاناكملا يف نوواستم مهنأب عيمجلا رعشي ملام -يغبني امك

 ربجا يذلا نمألا مادعنا اهبعرأ نأ دعب :ةديدج ةيرصع حورب مهنع ةفورعملا ةميدقلا ةيعامتجالا تالصلا

 نوقلي مهنأ مهنيقي مغرب .موتحم ردق هنأ ىلع توملاب لوبقلا وأ ءمهتويب يف سولجلا وأ ةرجهلا ىلع سانلا

 .!نوشمم عراش يأ يف ..ةكلهتلا ىلا مهسفنأب

 :هيلع انحلطصا امب نوباصم اننأب ًاعيمج فرتعن نأ يه ,عورشملا اذه قيقحت يف عورشلا ةطقن نإ

 ريغلا ىلاو ءبوبحملل بحملا نيع ءاضرلا نيعب مهل انترظنو انتعامج ىلا انزايحنا ينعا ..((يقاردإلا لَوَحلا))

 عفانملا لمجأ كلذ يفف .هحيحصت يف ًاقح نيبغار نوكن ناو .هوركملل هراكلا نيع ئواسملا يدبت نيعب

 .!((لقع لوحأ)) هنأب نييقارعلا نم يسايسلا فصوي ال نأ اهجوحأ ...تافصلا ىقرأو

 «يمالسإلاو يبرعلا لقعلا يف عئاش ضرم وهف ءادحأ لوحلا اذه نم ينثتسأ ال يننأ ةقيقحلاو

 ةغايص ةداعإب هجالع متي ملام هنأو .اضيأ انفلختو انيسآم بابسأ مهأ دحأ لكشي لازيام

 عقاوملا ماهساو ”"صاخ لكشب ةيئاضفلا تاونقلا " ةيمالعإلاو ةيسايسلاو ةينيدلا انتاباطخو انتفاقث

 دقحلاب ةئبعم تادقتعمو ماهوأ نم يبعشلا يعولا ريرحت يف ةيديلقتلا ةفاحصلاو ةينورتكلإلا

 كراعتي يتلا كلت «ةيرخس ايديموكلا دهاشم رثكأف .انيلع كحضي مماعلاو كراعتن ىقبنس اننأف...ةيهاركلاو

 .!نالوحلا نم عيماجم اهيف
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 نيقانلا لدهفلا

 نيدشارلا نيب لاصتالا تاقالع ةمادا
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 نيدشارلا نيب لاصتالا تاقالع ةمادا

 شماجلج اي ىعست نيا ىلا"

 دجت م يغبت يتلا ةايحلا نأ

 رشبلا ماظعلا ههلالا تقلخ امنيح

 ةيرشبلا ىلع توملا تردق

 ةايحلاب يه ترثأتشاو

 ماودلا ىلع ائيلم كشرك نكيلف شماجلج اي تنا اما

 ءاسم راهن "اجهتبم "احرف نكو

 كمايا نم موي لك يف حارفالا مقاو

 راهن ءاسم بعلاو صقراو

 ةيهاز ةفيظن كبايث لعجاو

 ءاملاب محتساو كسأر لسغاو

 كديب كسمي يذلا ريغصلا للدو

 "كناضحا نيب يتلا ةجوزلا حرفاو

 (شماجلج عم ةيناغلا راوح نم)

 بحلا يف ةمدقم

 .ريطاسالا نم اهتايادب تعبن ةريثك تالالدو ميهافم روصعلا رم ىلع بحلا ذختا

 ةضيب عضوب " سونورك " نمزلا حور ماقف ىضوف ناك ءدبلا يف ماعلا نا اهادحا لوقت

 مث .ىضوفلا ضيقن ءمغانتلاو فلآتلا لعفب هصخو .ءبحلا هانعمو "سوريا" اهنم جرخ

 .تابغرلا ددعتل "ارظنو ."سوليخسا " يحرسملا بتاكلا دنع ةبغرلل "ازمر سوريا حبصا
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 وه بحلا نا نوطالفا ىريو .فانصا ةدعب يأ سوريا لثم بحلا حبصا دقف اهلا دعي مل سوريا نالو

 ىلا لصن ةليمجلا ءايشألل انقيقحت لالخ نم انناو ةيماسلا ةقيقحلا وه لامجلا رابتعاب لامجلاب عتمتلا

 طبتري يوامس بح :بحلا نم نيعون نيب قّرفي وهو .ةلماشلا ةيماسلا ةقيقحلا هذه يف اننايك نابوذ ةلاح

 مسجلاب طبتري هنوكل ءيندلا عونلا نم وهو «ةيداعلا تيدورفا لسن نم يداع بحو ء.ةيوامسلا تيدورفاب

 ءانف بحلا دعت ملف .نوطالفا موهفمل "امامت فلاخم بحلل موهفمب ةيحيسملا تءاجو .حورلاب سيلو

 ةايح نيب :باجا ءبحلا يف هيأر نع ديورف لئس نيحو .نييواستم نينايك نيب اداحتا لب ةقلطملا ةوشنلاب

 نومتهي اوناك نيمدقالا نا يه ةيتالا ةقيقحلاب حضوتي قرف نيمدقالا دنع بحلا ةايح نيبو اندنع بحلا

 نيتاه ناو تومللا ةزيرغ هلباقت ةايحلل ةزيرغ بحلا ناو .اهعوضومب متهن نحن امنيب اهتاذ ةزيرغلاب

 رارمتساب ضرعتت نينثا نيب ةمئاقلا بحلا ةقالع نا ديورف ضرتفاو .ةقيلخلا ءدب ذنم عارص يف اتناك نيتزيرغلا

 قلق بنجتل ةليسو وا ةادا ىلا وه ام ةيرشبلا بح نا دقتعي وهو .بحلا نادقفب قلعتم يقيقح رطخ ىلا

 .ىقيقح

 رثكأ وأ نيصخش نيب ةقيثو ةطبار لكش ىلع نوكي لوالا ءبحلا نم نيعون نيب " مورف كيرآ" زيميو

 وا ةئفاكتم اما نيطمنب نوكت يتلا ؛ةيجامدنالا ةقالعلا هذه ىلع ةدمتعم امهنم لك ةايح اهيف نوكت

 .ةيداس -ةيشوزام

 بحلا ناو ءيباصعلا بحلاو .ءبحلاب رهاظتلا وه رصعلا ةراضح يف عئاشلا نا " يانروه" ىرتو

 .بحلا مسا لمحت يتلا صيخرلا ديلقتلا نم ةريثك عاونا هنم عئاشلا نا ريغ ءنمثب ردقي ال يقيقحلا

 ام "ابلاغو بحلا نع مهناهذا يف سانلا نم ددع اهلمحي يتلا يه ىلوألا ,بحلل ناتروص كانهو

 .صصقلاو راعشالاو يناغالاو تاياورلا اهحرطت يتلا ةقيرطلا ىلع ةيفطاعلاو ةيسنامورلاب ةمعفم نوكت

 لمألا ةيبخو ضقانتلا هدعب لصحي مث «جاوزلا مويب أدبت يتلا بحلل ةشاعملا ةيقيقحلا ةروصلا يه ةيناثلاو

 ةروصلا ىلع اياوزلاو تافاحلا نم ريثك يف قبطنت ال بحلا نع ةليختملا ةروصلا نا ناسنالا دجي نيح

 .هل ةيعقاولا

-136 - 



 باجعالاو بحلا

 مارتحالاو يباجيالا ريدقتلا ىلع يوطني باجعالاف ءبحلاو باجعالا نيب "اقرف كانه نأ نبور دقتعي

 "افارتخا فلختي بحلا نأل بسحف رخآلاب ديدشلا باجعالا سيل وهف بحلا اما :ةفطاعلا نم "ائيشو رخآلل

 ةيميمحلاو .(2:مءطصعم) قلعتلا ىلع يوطني هنأ ذا .نبور رظن ةهجو نم باجعالا نع "ايعون

 همعدو بوبحملا نم برقلا ىلا ةجاحلا قلعتلاب دصقيو .(ءنهع) رخآلاب ثيثحلا مامتهالاو ء(1مانسهم)

 ,نيرخآلا نويع نع "اديعب بوبحم ا عم ميمحلا لصاوتلا يف ةبغرلا اهب دصقيف ةيميمحلا امأ .هتدناسمو

 ةيلوؤسم اب روعشلا نمضتيف ثيثحلا مامتهالا اماو .رخآ صخش يأ نود ةنيعم رعاشمو "اراكفا هتكراشمو

 عم قفتت مامتهالاو ةياعرلا لوح نيور ةركف نا لوقلا نكميو .هنوؤشب مامتهالاو بوبحلا صخشلا هاجت

 ةثيثحلا بوبحملا ةايحب قيمعلا مامتهالا"ب لثمتي بحلا نأب هيف لوقي يذلاو ءبحلل مورف كيرا فيرعت

 ."هئامنل

 .امهسايقل هدعأ سايقم ىلع ءانب اهعمج تانايب نم باجعالاو بحلا نيب هزيمت يف نبور دنتسيو

 ةريثملا جئاتنلا نم ددع نبور ثوحب تفشك دقو .نيسايقملا نيذه تارقف نم ةنيع هاندأ لودجلا يف دجنو

 ىلع مهتاباجتسا هباشت باجعالا سايقم ىلع نيبحملا تاباجتسا نأ "الثم دجو دقف .عقاولا يف مامتهالل

 بجعن ال اننكلو صخش بحن دق اننأ ىلا ريشي امم -"امات "اقباطت اهعم قباطتت ال اهنكلو بحلا سايقم

 ىلا نوريشي بحلا سايقم يف ةيلاع تاجرد ىلع نولصحي نيذلا نأ نبور دجو كلذك .هيف ام لكب ةرورضلاب

 .رخآلا عم ةمئناد ةقالع مايق عقوتب طبتري بحلا نأ ينعي امم .مهنوبحي نيذلاب جاوزلا نوعقوتي مهنا

 (نيور امهعضو نيذللا بحلاو باجعالا يسايقم تارقف نم ةلثما)

 ("اقيقد "اريبعت نيعم صخشل هتيؤر نع ربعت يتلا تارابعلا ىلا ةراشالا بيجتسملا نم بلطي)
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 ديج لكشب هتايح يف فيكتم ----------- نأ دقتعا .1

 رومألا ىلع ---------- ماكحأ يف ةريبك ةقث عضأ 2

 .هتلكاش ىلع نوكا نأ ىنمتا صخش وه ---------- نا .3

 بحلا سايقم

 .هنع ةيرستلا وه لوألا يبجاو نم ناف "انيزح ---------- ناك ول .1

 .ءيش يأ لوح ل يرارسأب يضفا نا عيطتسا يننا رعشأ 2

 .ةساعتلاب رعشاس ينناف ----------- عم نوكا نأ عيطتسا مم نا .3

 نا نبور دجو دقو .كلذك دحاولا سنجلا دارفأ نيب تاقادصلا ىلع بحلا سايقم قيبطت نكميو

 تاسارد تنيب امك .مهئاقدصأل مهتبحم نع لاجرلا ربعي امم رثكأ نهتاقيدصل نهتبحم نع نوربعي ثانالا

 ةكرتشم تاطاشن نوسرامي ءاسنلا ناو ءلاجرلا تاقادص نم ةيميمح رثكأ نوكت ءاسنلا تاقادص نا ىرخا

 لاجرلا ىدل بحلا ناو .مهئاقدصا عم كلذب لاجرلا موقي امم رثكأ نهعم رارسالا نلدابتيو نهتاقيدص عم

 نم عسوأ ىدم يف لخدي دقف ءاسنلا ىدل بحلا اما ءيسنج نومضم تاذ ةميمح ةصاخ ةقالع ينعي دق

 .ةيناسنالا تاقالعلا

 سيياقم عون نم سايقمب اميس ال اميسال "اقلطم هسايق نكمي ال بحلاك "اموهفم نا ضعبلا ىريو

 نارظني بحلا سايقم يف ةيلاع تاجرد ىلع نالصحي نيذللا نيكيرشلا نا دجو نيور نأ ريغ ءملقلاو قرولا

 ذخأيو .سايقملا اذه ىلع ةضفخنم تاجرد ىلع نالصحي نيذللا نيكيرشلا نم لوطأ ةدلب امهضعب نويع يف

 .هعضو يذلا بحلا سايقم ىلع قدص ليلدك ةظحالملا هذه نبور
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 بحلا عاونأ

 ةراثتسالا نم ةنيعم تالاح ىلع هقلطن نأ ملعتن ريبعت بحلا ةملك نا نيثحابلا ضعب دقتعي

 رظنن نا نكمي امبرو ." امتاد ةديدش ةيمسج ضارعا ىلع يوطني ال بحلا نكلو .انيرتعت يتلا ةيجولويسفلا

 يتلا بحلا ةلاح نا ودبيو .رخأ صخش وحن صخش هلمحي (8615:46 ) يسفنلا هاجتالا نم عونك ىلع هيلا

 نم نانثا اهشيعي يتلا بحلا ةلاح نع فلتخت ةنس نيسمخ نم رثكأ امهجاوز ىلع رم نانثا اهشيعي

 ؟كانه بحلا عاونأ نم "اعون مكف .بابشلا

 ةرشاعملا نع مجانلا بحلاو (8ههمنع 1م:6) يسنامورلا بحلا نيب رتسلاوو دياشريب زيم دقل

 ةقرلاو بحلا نم ةديدش رعاشمب " مارغلا " وأ يسنامورلا بحلا زيهو (ته:ممدعدهدونع آ.م) ةقفرلاو

 يبصعلا زاهجلا نم يواثبمسلا عرفلا طاشن يف ديازتب "اضيأ طبتري امك امك ةيسنجلا ةبغرلاو قلقلاو

 لاكشأ نم لكش الا وه ام مارغلا نا]نوسبارو دليفتاه ىرتو .(ةرجممهغطءانع >ءهددك ةربونهص) لقتسملا

 ال نايحألا نم ريثك يفو .سأيلاو رماغلا حرفلا نيبو ءطونقلاو ةجهبلا نيب رمتسم بذبذت ىلع يوطني جيهتلا

 .[قلقلاو ةاناعنلاو ةريغلا رعاشم نم ريطانقو لمألا تابح ىوس بحلا دوقو نوكي

 بح امأ ."اليوط مودي ال هنكلو ةقالعلا نم ةركبم ةلحرم يف ”ةداع هارجم يسنامورلا بحلا ذخأيو

 ةيقبتملا ةفطاعلا وهف " كمدزدعم1 " يجوزلا بحلا وأ يقيقحلا بحلا ”انايحا هيلع قلطي يذلاو) ةرشعلا

 نم ةدح لقأ هنأب زيمتيف ةرشعلا بح امأ .ةقالعلا ماود ساسأ وهو ءيسنامورلا بحلا ةجوم راسحنا دعب

 تانه ءازا حماستلاب "اضيأ زيمتي امك .بوبحملا صخشلل "اقيمع "اريدقت نمضتي هنكلو يسنامورلا بحلا

 .اهيلع ظافحلل ”ايعس هعم ةقالعلا يرتعت يتلا تابوعصلاو تاعارصلا لح يف ةبغرلاو ءرخآلا صخشلا

 مازتلالاو (مدوونمد) ةفطاعلاو (1مئصدمر) ةيميمحلا :يه تانوكم ةثالث ىلا بحلا غربنريتس للحيو

 نم عاونأ ةثالث دوجو ىلا يدؤي امم لاح ىلا لاح نم تانوكملا هذه ةدش توافتتو .(نوودسندعم#)

 .اهل "افصو هاندأ " 2" حاضيالا نمضتيو بحلا
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 بحلل ةثالثلا داعبألا ىلع "ادامتعا ةفلتخملا ةيفطاعلا تاقالعلا مهف ىلع غربنريتس ةيرظن دعاستو

 نيب عقتس بحلا تاقالع مظعم ماف ةنيابتم تاجرد ىلع يوطنت داعبالا هذه نأ ثيح نمو ءاهب لوقي يتلا

 نا امك ."افيفط "امازتلا وأ "اديدش "امازتلا نوكي دق مازتلالاف .غربنريتس اهيلا ريشي يتلا ةفلتخملا عاونألا

 اهرهشا لعل غربنريتس ةيرظنل ىرخأ لئادب دوجو ظحالن نأ بجيو .ةفيعض وأ ةججأتم نوكت دق ةفطاعلا

 نيفلتخملا سانلل ةفلتخم ءايشا ينعي بحلا نا نيبت يتلاو هثالمزو كردنه اهحرتقا يتلا ةتسلا بحلا عاونأ

 .ةدحاولا ةقالعلا يف ءاكرشلل ىتحو لب

 بحلا يف ةيثالثلا غريبنتس ةيرظنل حاضيا
 .رخآلا قيثولا طابترالاو برفلاب ساسحالا نمضتتو ءبحل نم يلاعفنالا ءزجلا يهو :ةيميمحلا

 بذاجتلاو ةيسنامورلا رعاشملا دقوي يذلا بحلا رصانع نم يعفادلا رصنعلا يهو :ةفطاعلا

 .ةيسنجلا ةبغرلاو يدسجلا

 اهلوبقب رارقلا لالخ نم -بيرقلا ىدملا ىلع ةقالعلاب مكحتملا ينالقعلا رصنعلا وهو :رارقلا/مازتلالا

 .لبقتسملا يف ةقالعلا ةماداب مازتلالاب -ديعبلا أدبملا ثيح نم

 ل 2 ل حاضيا

 بحلا عون

 بحال

 باجعالا

 يناتتفالا بحلا

 غرافلا بحلا

 يسنامرلا بحلا

 ةرشعلا نع مجانلا بحلا

 قشعلا

 لماكلا بحلا

 ةيميمحلا

 ةدوجوم ريغ ةدوجوم ريغ

 ةدوجوم ريغ ةدوجوم

 ةدوجوم ةدوجوم ريغ

 ةدوجوم ريغ ةدوجوم ريغ

 ةدوجوم ةدوجوم

 ةدوجوم ريغ ةدوجوم

 ةدوجوم ةدوجوم ريغ

 دوجوم دوجوم
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 رارقلا /مازتلالا ةفطاعلا /تانوكملا

 ةدوجوم ريغ

 ةدوجوم ريغ

 ةدوجوم ريغ

 دوجوم

 ةدوجوم ريغ

 دوجوم

 دوجوم

 دوجوم



 وهف " ةرظن لوا نم بحلا " ىلع موقت يتلا تاقالعلا لمشي يذلاو "يناتتفالا بحلا" "الثم ذخ

 ةعرسب أشنت تاقالعلا اذه لثم ناف كلذل ."امازتلا وأ ةيميمح نمضتي ال هنكلو ةحماج ةفطاع نمضتي

 ."اضيأ ةعرسب عطقنتو

 تافاقثلا ربع بحلا

 سكعت امنا صاخشألا نيب تاقالعلا لوح تيرجا يتلا ثوحبلا مظعم نا هءالمزو مدقم دقتعي

 دحأ لعلو .ثوحبلا مظعم ىرجت ثيحو تايرظنلا مظعم أشنت ثيح .ةيلامشلا اكيرما يف ةدئاسلا ميقلا

 يدرفلا زاجنالا دكؤتف ةيدرفلا اما .ةيعامجلا ةيدرفلا دعب وه تافاقثلا اهيف فلتخت يتلا داعبالا مهأ

 نا نم مغرلا ىلعو .اهتحلصمو ةعامجلا ةدحو ىلع اهتايولوأ ةيعامجلا عضت امنيب ءسفنلا ىلع دامتعالاو

 ةيدرف نوكت دق تافاقثلا نأ دجن اننأل) يغبني امم رثكأ رمألا طسبي ميسقتلا اذه نأ ىلا راشأ نيودوغ

 نوكي نأ نكمي فينصتلا اذه نأ دقتعي هنأ الا (ىرخأ بناوج يف "ادج ةيعامجو اهبناوج ضعب يف "ادج

 .ةيصخشلا تاقالعلا يف تافاقثلا نيب فالتخالا ضعب صيخلت يف "اديفم

 ثيح «ةبيرغ ةيدرف ةرهاظ وه (لقالا ىلع امنيسلا اهضرعت يتلا ةغيصلاب) بحلا نا نيدوغ لوقيو

 اهيف متي يتلا تاعمتجملا يف اما .بحلا ةقالعل ةيعيبطلا ةجيتنلا هنأ ىلع جاوزلا ىلا ةيبرغلا ةفاقثلا رظنت

 وهو جاوزلا ودغي اذا ؛"اسكاعم "اهاجتا ذخأت بحلاو جاوزلا نيب ةقالعلا ناف ةرسالا نم بيترتب جاوزلا

 ةيفاقثلا ةيفلخلا نا روليب دقتعيو .برغلا يف لاحلا وه امك سكعلا سيلو بحلا اهيلع أشني يتلا ةدعاقلا

 .هيدل بحلا موهفم ليكشت يف "اماه "ارود بعلت اهلالخ نم بحلا رومأ درفلا ملعتي يتلا

 هذه لثم نا يحوت ةلدألا نأل .ةسيعت ةايح ىلا ةرورضلاب دوقي ال ةرسألا هبترت يذلا جاوزلاو

 نيذلا نا دنهلا يف غنسو اتبوغ دجو دقف .بحلا نع مجنت يتلا كلت قوفت ةداعس ىلا دوقت دق تاجيزلا

 نيذلا دافا امنيب جاوزلا ىلع تاونس سمخ رورم دعب بحلا رعاشم يف راسحنا ىلا اوراشا بح نع اوجوزت

 .نمزلا رورمب مهيدل تداز بحلا رعاشم نأ ةرسألا اهتبتر تاجيز اوجوزت
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 ومنل "احوتفم لظي لاجملا " نأو " نمزلا عم دربي مارغلا " نأ :”الئاق رمالا اذه ىلع رولب قلعيو

 لبقت بترملا جاوزلا تاداعب ذخأت يتلا تافاقثلا ناف هيلعو ." ةرسألا لبق نم بترملا جاوزلا يف هروطتو بحلا

 .جاوزلا دعب هيلا فرعتلاو بحلا فاشكتسال لاجملا امهل كرتتو جاوزلا لبق نيسنجلا نيب راقتلا نم ءيشب

 يفاقثلا ربع ليلحتلا ةيمها :حاضيا

 :يه بابسأ ةثالثل ماه تاقالعلل يفاقثلا ربع ليلحتلا نا " نيودوغ " دقتعي

 كولسل ريسفتل اهتيحالص ىدم نم ققحتلاو ةفلتخملا تايرظنلا ةنراقم ةيفاقثلا ربع تاساردلا حيتت .1

 .يرشبلا

 يف ةصاخبو ةيمها دادزت سانلا نيب ةسارد ناف .ةفلتخملا تافاقتلا ءانبأ نيب لاصتالا ديازتل "ارظن .2

 تاقالعلا رودل "ارظنو ,ةفافثلا كلت تايطعمل ملقأت نم ةديدج ةفاقث يف شيعلاهجاتحي ام ءوض

 .دارفألل ةيسفنلا ةحصلا يف ةيناسنالا

 ربع لاصتالا لاجم يف ةماه اياضق ريثي مامجتسالا ديعص ىلعو لامعألا ديعص ىلع لاصتالا ديازت نا .3

 .ناديملا اذه يف نيلماعلل "اماه "احالس لثمي ةفلتخملا تافاقثلا يف ةراجتلا دعاوق نأ امك ءيفاقثلا

 تاقالعلا ىف لحارملا تايرظن

 ىلا لوؤت اهافوا دوكرلاب باصت يتلا تاقالعلا امأ ءرمتست نيح نمزلا ربع روطتتو تاقالعلا ريغتت

 ىرجملططخم مسر لواحت يتلا تايرظنلا نم ددع كانهو .ةيسنامور تاقالع تناك اذا ةصاخبو ءلشفلا

 .صاخ هجوب ةيجوزلا تاقالعلا ىلع نايحالا ضعب يف زكرت تناك ناو اهلاكشا فلتخم ىلع رشبلا نيب تاقالعلا

 لا عم طعم ةافصم ا ةب رظن

 نم ةلسلسب رمت رشبلا نيب تاقالعلا نا ةيرظنلا هذه باحصا زفيدو فوكريك ىري

 مل) دهعلا ةبيرق تاقالع نيب ةنراقملا ىلع اذه امهمعز يف دنتسا دقو .ذفانملا وأ يفاصملا
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 يف هباشتلا نا انظحالف ("ارهش رشع ةينامثلا توزاجت) دهلا ةهدق تاقالعو ("ارهش رشع ةينامثلا زواجتت

 اهنأل ىلوألا ةافصملا لكشي (ةيعامتجالا ةقبطلا «نيدلا ءقرعلا) لثم ةيفارغوممدلا وأ ةيعامتجالا ةيفلخلا

 انل حاتي نمب ددحتي بابحألاو ءاقدصألل انرايتخا نأ ودبي ذا .لوألا ماقملا يف سانلا نيب ءاقللا تاناكما ددحت

 .ةيعامتجالا فورظلاب يلاتلاب "اموكحم نوكيو ءرمألا عقاو يف مهتلباقم

 ةيناثلا ةافصملا ؛ةيساسألا ميقلا يف هباشتلا ةصاخبو .ةيسفنلا صئاصخلا يف هباشتلا لكشي اذهو

 ةلاح يف رخآ ريغتم يأ نم رثكأ اهتابثن ةقالعلا رترقتساب ابنتي هباشتلا نأ زفيدو فوكريك دجو دقو .ةقالعلل

 وه ةيفطاعلا تاجاحلا يف لماكتلا ناك دقف دهعلا ةديعب تاقالعلل ةبسنلاب امأ ,دهعلا ةبيرق تاقالعلا

 اذه ةيفطاعلا تاجاحلا يف لماكتلا ريغتم زفيدو فوكريك ربتعا دقو .اهرارقتساب ؤبنتلا ىلع ردقألا ريغتملا

 .نمزلا ربع رارمتسالاو رارقتسالل ةقالعلا لهؤت يتلا ةثلاثلا ةافصملا

 3كسسواعمم طعم نيتسروم ةيرظن

 لامجك " ةيجراخ تامس ىلع مئاقلا باذجنالاب أدبت لحارمب رمت ةميمحلا ةقالعلا نأ نيتسروم ىري

 ىلا لصت مث نمو ,ةيمهأ رثكأ تاداقتعالاو ميقلا يف هباشتلا حبصي ثيح ميقلا ةلحرم ىلا لقتنت مث "ةئيهلا

 مايقلاك -ةقالعلا يف هنم بولطملا رودلا هيضتقي اب فرط لك مايق بلطتت يتلا ةلحرملا يهو رودلا ةلحرم

 نأ الا ماودلا ىلع ةقالعلا يف ةثالثلا لماوعلا هذهه نم لك ريثأت نم مغرلا ىلعو .ةجوزلا وأ جوزلا رودب

 .صوصخلا هجو ىلع ةنيعم ةلحرم يف زربت اهنم ةدحاولا ةيمهأ

 1هنموعمو [طعمموب رجنفيل ةيرظن

 :يه لحارم سمخب رمت ةقالعلا نا رجنفيل ىري

 رادحنالاو روهدتلاو ءاهب رارمتسالا وأ ةقالعلا قيثوتو .ةقالعلا ءانبو ءيدبملا بذاجتلا وأ فراعتلا

 لوحت ةيبلس لماوعو "امدق ةقالعلا عفدت ةيباجيا لماوع لحارملا هذه نم ةلحرم لك يف لمعتو .ةياهنلاو

 .اهلشف ىلا دوقت وأ اهروطت نود
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 دوجو مدع نأ نيح يف ءيثدبملا بذاجتلا لامتحا ةدايز ىلا هنيعب صخش عم رركتملا لعافتلا يدؤيف

 نم اهريغو تاهاجتالا يف هباشتلا دعاسيو .بذاجتلا اذه ثودح تاناكما نم دحي ءاقلل ةرركتملا صرفلا

 ةلحرملا يهو) "ابعص اهروطتو ةقالعلا ءانب لعجي فالتخالا نا نيح يف «ةقالعلا ءانب ىلع ةيسفنلا صئاصخلا

 ,مومعلا هجو ىلع لحارملا تايرظن لاح وه امك .رجنفيل ةيرظن نا ىلع .اذكهو...(رجنفيل ىدل ةيناثلا

 نأب لوقلا ميرب لضفيو .اهيف ضرتفملا ةيصخشلا تاقالعلا يف لسلستلا ىلع ةلدألا يف رقفلا نم يناعتو

 ىري ال هنأ يأ) نيفلتخملا جاوزألا ىدل ةفلتخم تاقوأ يف اهارجم ذخأت تاقالعلل ةفلتخم "اراوطأ كانه

 .اهعيمج تاقالعلا اهب رمت ةتباث لحارم دوجوب لوقلل ةرورض

 ؟مهضعبل سانلا دشي يذلا ام

 ةباثالا ىلع يوطنت اهنأ اندجول انتايح يف ةماهلا تاقالعلا عيمجل كرتشملا مساقلا ىلا انرظن ول

 نوكت دق اهنا امك .ةبعص بلاطم انيلع ضرفت "انايحأ ةدقعم نوكت اهنا نم مغرلاب «(ةيونعملا ةأفاكملاو)

 ةيبلس ىرخأو ةيباجيا رهاظم نمضتت اهعيمج ةميمح تاقالعلا تناك ام اذاو .نايحالا نم ريثك يف ةلؤم

 .؟مودت اهلعجي يذلا امف

 يعامتجالا لدابتلا ةيرظن

 ريغ وأ ةميمح تاقالع تناك ءاوس تاقالعلا عاونا ليلحتل "الماش "اراطا ةيرظنلا هذه لكشتو

 ءوض يف نيرخآلاب انتقالع ىلا رظنن اننأ «ةيرظنلا هذهل ىلوألا تانبللا عضو يذلا زناموه دقتعيو

 ةفلكلا تلقو حابرالا تداز املكف ,ةفلكلا هنم "احورطم ةقالعلا نم هينجن ام يأ ءاهنم ققحتنلا حبرلا

 نم ريثكلا نولذبي مهنا ىنعمب " نمثلا ظهاب " سانلا نيب لعافتلا نا والب ىريو .ةيبذاج ةقالعلا تداز

 ام قوفي نا يغبني هلك كلذ ببسبو .تاقالعلا يف ةملؤملا تاربخلاو رعاشملا نوناعيو ةقاطلاو تقولا

 .فيلاكت نم اهيف هنوفرصي ام ةقالعلا نم هنونجي
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 ةفطاعلاك) ةلدابتم تآفاكم ىلع "امناد يوطني يعامتجالا لعافتلا نا رتسلاوو دياشريب فيضتو

 تآفاكم نم نيرخآلل هنومدقي ام ءوض يف مهتاقالع نوميقي سيانلا نأو (ةيعامتجالا ةناكملاو تامولعملاو

 نم ناك اذا ام لوح ءاملعلا نيب مئاق ”الدج كانه ناف ناف ءلاح ةيأ ىلعو .لباقم اب مه هنولاني امب ةنراقم

 حاضيالا يف نيبم امك ةيلامسأرلا ىتح وأ ةيداصتقالا ةقيرطلا هذهب ةيرشبلا تاقالعلا ىلا رظنلا بسانملا

 .هاندأ

 ةيعامتجالا تاقالعلا ناو ءاهتعيبط يف ةينانا تاقولخم رشبلا نا يعامتجالا لدابتلا ةيرظن ىرت

 تاقالعلا لوانتت ةيسفنلا تايرظنلا نم ديدعلا نأش اهنأش ءةيرظنلا هذهو .ةيصخشلا حلاصملا ىلع ىنبت

 ءاطعلا حرف نأب لوقلاب بغرن اننأ نم مغرلاب نكلو ”ايفرح مهفت ال نا يغبنيو ةيزاجم ةروصب ةيناسنالا

 يتلا تآفاكملا رادقمب ددحتت نيرخألا وحن انتاهاجتا نأب فارتعالا نم دب ال هنأ الا ءذخألا حرف لداعي

 تاقالعلل ,"ايفاك ىتح وا ."ايفاو "افصو مدقت يعامتجالا لدابتلا ةيرظن نا دقتعي ال نبور نا ريغ

 نيرخآلا لجأ نم نوحضيو ةملكلا ىنعم لكب راثيالاو ةءورملاب "انايحا رشبلا فصتي ":لوقيف .ةيناسنالا

 تاقالعلا يف ىلجتي ام راثيالا روص حضوأ لعلو ." لباقملاب اهولاني نأ نكمي ةأفاكم ةيأل رابتعا نود

 .ةقيثولا ةيصخشلا

 "ناياثيا امهو" نيتيقيقحلا ةقادصلاو بحلا نيب نوزيميف نورخآ نوثحاب اذه نيور يأر عم قفتيو

 بحلا نيب "الثم مورف زيميف .ىرخا ةهج نم .ةعفنملا تارابتعا ىلع موقت يتلا تاقالعلا نيبو .ةهجو نم

 امل لباقملا راظتن ىلع دمتعي يذلا " يراجتلا" عباطلا يذ بحلا نيبو ءقداصلا ءاطعلا ىلع مئاقلا يقيقحلا

 تاقالعلا نم نيعون نيب نازيميو هذه رظنلا ةهجول "امعاد "افقوم كرالكو زلم ذخأيو .فورعملا نم مدقي

 مامتهالا نم "اقالطنا ناكيرشلا اهيف يطعيو :(نهصمسصدا 8ءادنهدمطنم) ةيجامدنالا ةاقالعلا :امه ةميمحلا

 ةقالعلا افرط اهيف ظفتحي يتلاو (ة«طدموع 8اهةمدعطنم) ةيلدابتلا ةقالعلاو .ضعبلا امهضعبب يقيقحلا

 .تاقوالا نم تقو يف امهضعبل نيفرطلا ةبساحم هساسأ ىلع متيو نايراجلا ءاطعلاو ذخألل يبهذ لجسب
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 عون [طعممب فاصنالا ةيرظن

 فرعي ةيناسنالا تاقالعلل عسوا روظنم نم "اءزج ةقيقحلا يف يعامتجالا لدابتلا ةيرظن دعت

 يعامتجالا لدابتلا ةيرظن اهب لوقت يتلا ةراسخلاو حبرلا رصانع ىلا ةفاضالابو .ةلادعلا وأ فاصنالا ةيرظنب

 :لوقي نيح هذه رظنلا ةهجو ناورب لثميو .رامثتسالا ةركف فاصنالا ةيرظن فيضت

 هرئاسخ وأ هحابرا ىلا فاضي ام لكف ءبسحف ةيلام تسيل ةايحلا هذه يف ءرملا تارامثتسا نا"

 درفلا اهينجي يتلا حابرألا ةلادع ديدحت يف نزو هل نوكي نأ نكمي لماع يأ وه رامثتسالاو ."ارامثتسا دعي

 ."اهل ضرعتي يتلا رئاسخلا وأ

 انه مامتهالا بصني ىرخا ةرابعبو .رامثتسالا لباقم حبرلا فيلاكتلا نم ةتباث ةبسن فاصنالا ينعيو

 نا ىرت لب ةقالعلا هب أدبت يذلا يبسنلا عضولل ةيمهأ فاصنالا ةيرظن ىرت الو .ةاواسملا ىلع ال ةلادعلا ىلع

 يف تاريغتلا هذه ناو ,ةيمها رثكأ اهنع جتي ام نيبو ةقالعلا يف فظوي ام نيب ةبسنلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا

 الا ءذخأت امم رثكأ يطعن انك اذا نيغلابرعشنال دقف ءنمزلا عم نيرخآلا وحن انرعاشم يف رثؤت يتلا يه ةبسنلا

 ريغ حجرألا ىلع حبصنس انناف يطعن امم لقأ ذخأن انيقبو قباسلا يف يطعن انك امم رثكأ يطعن انحر اذا اننأ

 لعافتلا يف ىرخأ لماوع رابتعالا نيعب ذخأت يعامتجالا لدابتلا ةيرظنل ىرخأ غيص كانهو .ةقالعلا نع نيضار

 .اهنم ةدحاول "افصو هاندأ حاضيالا نمضتيو .ةراسخلاو حبرلا لماوع ريغ يعامتجالا

 همصمدضمد ) ("ةنكمملا تاقالعلل وأ" لئادبلل ةنراقملا ىوتسمو ةنراقملا ىوتسم :حاضيا)

 !1عموا ةهل 0هدصموةعتممم آعبوأ] 8وع خل عر 7و

 ويبيث نام اعلا -لئادبلل ةنراقملا ىوتسمو ء.ةنراقملا ىوتسم -نيموهفملا نيذهب ءاج

 وأ ؛هينجي نأ درفلا داتعا يذلا ةفلكلاو حبرلا لدعم ىلا ةنراقلا ىوتسم موهفم ريشيو .يليكو

 ةيأ يف هلين عقوتي يذلا يدعاقلا لدعملا درفلل لدعملا اذه لثميو .ةقباسلا هتاقالع يف .هفلكتي

 يدعاقلا ةنراقملا ىوتسم نم لقأ ةفلكلا ىلا حبرلا ةبسن تناك اذاف .ةيلبقتسم ةقالع
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 فوسف ةنراقملا ىوتسم نم ىلعأ ةفلكلا ىلا حبرلا ةبسن تناك اذا اما .ةيضرم ريغ نوكتس ةقالعلا ناف

 .ةيضرم ةقالعلا نوكت

 يتلا ةفلكلا ىلا حبرلا ةبسن نأشب درفلا تاعقوت ىلا ريشيف لئادبلل ةنراقملا ىوتسم موهفم اما

 ىوتسم قوفت ام ةقالع نم ةققحتملا ةبسنلا تناك اذاف «ةحاتملا ىرخألا تاقالعلا يف اهققحي نا نكمي

 ةقالعلا كلت نم ةققحتملا ةبسنلا تناك اذا اما .رمتست نا حّجريو ةيضرم نوكت ةقالعلا ناف لئادبلل ةنراقملا

 .رمتست ال نا حجريو ةيضرم ريغ نوكت ةقالعلا ناف لئادبلل ةنراقملا ىوتسم نم لقأ

 يف رخآلا صخشلا صئاصخ ىلا دوعي دق ةقالعلا ماود نأ ينعي لئادبلل ةنراقملا ىوتسم ناف اذكهو

 ةفلك ىلا وأ ءىرخألا تاقالعلا يف ةباذجلا ريغو ةيبلسلا تامسلا ىلا وأ ,ةقالعلا ةعيبط ىلا وأ ,ةقالعلا

 سفنلا ءاملع نم كانهو ."اساسا نيينانأ سانلا روصي لظي روظنملا اذه نكلو .ةقالعلا نم جورخلا

 قيقحت ىلع موقي امناو اهيف دحاو فرط روظنم ىلع موقي ال ةقالعلا ةلادع ىلع مكحلا نا نوري يعامتجالا

 ىرخألا فارطألاو مهل ةلادعلا ققحت ىدمب نومتهي سانلا نا ىري روظنملا اذهف .نيفرطلا الكل ةلادعلا

 .مهدحو مهل ةققحتملا ةلادعلا رادقم ىلع مهمامتها رصتقي الو تاقالعلا يف مهل ةكراشملا

 يجاوزلا فيكتلاب طبتري ةيلدابتلاب وأ فاصنالاب ءاوس مامتهالا نا ىلا هؤالمزو نيتسروم راشا دقو

 الا "ادبأ ةميمحلا مهتاقالع يف حبرلاو ةفلكلا بجومب نوركفي ال سانلا نأ لياغرآ ىريو ."ابلاس "اطابترا

 ةيلدابتلا ءىدابم نأ دلانودكمو نيتسروم دقتعي امنيب .ةقالعلا نع اضرلا مدعب روعشلاب اوأدبي امدنع

 قيقحتب يعاولا مامتهالا نأ نادقتعي امهنكلو .ةميمحلا تاقالعلا يف ةيمهالا غلاب "رود يدؤت فاصنالاو

 اذه ناك اذاو .لانلا روسيم ريغ "ارمأ كهددمه:طئانز# ؤفاكتلا لعجي ريصقلا ىدملا ىلع ةصاخو ةفصنم ةقالع

 صاخ لكشب جاوزلا ىلع قبطني هناف ةقادصلا ىلع قبطني

 :تاقالعلا ةمادا يف لماكتلا رود

 تامس امهكالتمال ةجيتن ةقالعلا يفرطل ققحتملا زيزعتلا ىلا ريشي لماكتلا نا
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 ةديعسلا تاجيزلا نا شنو دقتعيو .امهيلكل ةكرتشم ةعفنم ىلا ةيئاهنلا ةلصحملا يف يدؤي امم ةضقانتم

 ةيلاعفنالا تاجاحلا لماكت يأ) رخآلا كيرشلا تاجاح دس ىلع نيجوزلا نم اك ةردق ىلع دمتعت ام "ابلاغ

 .ليلحتلا اذهل يبيرجتلا معدلا نم ءيش ىلا لصوتلا شنو عاطتساو (نيفرطلل

 يف دراوملا لماكت رود ىلع ةلدآلا ناف "افيعض ةيلاعفنالا تاجاحلا لماكت ةركف ىلع ليلدلا ناك اذاو

 امم مامتهالا نم ربكأ "اردق ثانألا ىدل ينامسجلا لامجلا نولوي لاجرلا نا ودبي اذا .ةوق رثكأ تاقالعلا ةمادا

 هعتمت ىدم وا كيرشلل يلاملا عضولا ةيمهأل ةبسنلاب اما -لاجرلل ينامسجلا لامجلاب مامتها نم ثانالا هيلوت

 .لجرلا هيلوي امم مامتهالا نم ربكأ "اردق بناجلا اذه يلوت ثانالا ناف ةدعاولا ةيلاملا تاناكمالاب

 5مكمط1ماهعنعول طعم ةيعامتجالا ةيجولويبلا ةيرظنلا

 ام ىلع يرشبلا روطتلا خيرات يف ةقيمع "اروذج " نيسنجلا نيب قورفلا هذهل نا " صب " دقتعي

 فالا ةرشع نم رثكا نمض ةفلتخم ةفاقث " 37 " يف تيرجا ةسارد ىلا اذه هلوق يف صب دنتسيو " ودبي

 نعتمتي رمعلا لبتقم يف ثانا نوقتني امدنع لاجرلا دنع دادزت حجانلا لسانتلا ةصرف نا ىري وهو .صخش

 ةردقلا ىلعو لمحلا ىلع نارثؤي امهنأ ثيح نم ةحصلاو رمعلا ىلع دمتعت ىثنالا ةبوصخف .ةحصلا روفومب

 .ديلولا ةياعر ىلع

 طامنأب ذخألل عفدي نا بجي يعيبطلا ءاقتنالا ناف عونلا ءاقبل نامض وه حجانلا لسانتلا نا امبو

 نهيدل ةحصلاو نسلا ريدقتل ءاسنلا رهظم ىلع ةداع لاجرلا دمتعيو .لسنلا ءاقب نمضت يتلا جوازتلا

 "اعوفدم نوكي هناف ءاسنلا ةلاح يف كيرشلا رايتخا امأ .ةيبذاج رثكأ ندبلا ةباشلا ةأرطا ودغت ثيح

 ءاسنلا نأف كلذلو ءلفطلا ةيبرتو لمحلا ءانثا هيلا نجتحي امب نهديوزت ىلع رداق لجر ىلا نهتجاحب

 .ةيبذاج رثكا ءدراوما نوكلميو ةوقلاب نوفصتي نيذلا لاجرلا ندجي

 .هذه ةيجولويبلا ةيعامتجالا رظنلا ةهجو يف روصقلا بناوج نم "اددع كانه نا الا

 لاغيس ىريو .يخيرات وأ يراضح راطأ نم ىثنالاو ركذلا نيب ةقالعلا جرخت اهنأل كلذو
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 ةيأ نم وأرملا تمرح ةرصاعملا تاعمتجملا نأ وهو ءرخأ لامتحا ىلا تفلي ال ليلحتلا نم طمنلا اذه نأ

 لالخ نم ةطلسلاو ةيلاملا دراوملا ىلع لوصحلا لواحت اهلعج يذلا رمألا :ةيداصتقا وأ ةيسايس ةطلس

 لجرلا تاكلتمم نم اهنا ىلع ةأرملا ىلا رظنت ةيديلقتلا تاعمتجملا نأ يدنالو لاغيس ىري كلذك .جاوزلا

 نم ديزي امم نيرخآلا نويع يف "اعيفر "ايعامتجا "اماقم جوزلا ىلع " ةجوزلا " ةأرملا لامج يضفي ثيح

 ةيفاقث لماوع اهمكحت جاوزلا يف ءاسنلاو لاجرلا تارايخ نأف انه نمو .تاليمجلا نم جاوزلا ةيبذاج

 .ةرورضلاب ةيجولويب تسيلو ةيفاقث ةيعامتجا

 تافص نأ ركذلا ةفنآ ةيفاقثلا ربع عتسارد يف لمهأ صب نا ىلا ريشن نأ مهملا نمف كلذ ىلا ةفاضا

 لضفملا جوزلل تافصك" يلاملا بسكلا " و " ةيمسجلا ةيبذاجلا " تافصلا تقبس " فطللا"و " ءاكذلا "

 نا ىلا تفتلت ل صب ةيرظن نا امك .ءاوس دح ىلع "اثاناو "اروكذ اهعيمج تسرد يتلا تافاقثلا ءانبأ ىدل

 عضخت يتلا ةيعامتجالا ةيسفنلا تاريثأتلل عضخت اهنا عم عونلا ءاقب ىلا يدؤت ال ةيلثملا ةيسنجلا ةقالعلا

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلا اهل

 تاقالعلا ةمادا يف ؤفاكتلا رود

 بعلي نيفرطلا نيب هبلشتلا ناف ؤفاكتلا تانوكم نم "انوكم هفصوب لماكتلا ىلا رظنن نأ نكمي

 لك دقتعا اذا مودت ةقالعلا نأب ةلئاقلا ةماعلا ةدعاقلا ىرخأ تاسارد تديأ دقو .اهتمادا يف مهأا رودلا

 يف نوهباشتي وأ مهتاجاح يف نوهباشتي نيح دارفالا ناف كلذل .ناهباشتم امهنا امهيف نيفرطلا نم

 ماودل ىوقأ ةصرف نوكلتمي مهناف مهتيبذاج ىدم يف نوهباشتي وأ ءنوهركي امو نوبحي اميفو ؛مهتاهاجتا

 .ضعبلا مهضعب نع نوفلتخي نمم مهنيب اميف ةقالعلا

 [تاقالعلا ةمادا يف هباشتلا رود :حاضيا]

 ديزت ةدمل "ايفطاع نيطبترم لا ثانالاو روكذلا نم "اجوز " 231 " هؤالمزو له سرد

 امدنعو .نيتنس رورم دعب ضعبلا مهضعب نع اولصفنا مهنم 9045 نا دجوف ءنيماع نع
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 تاهاجتالاو ةيفلخلاو تامامتهالاب لصتت مهنيب اميف تافتخا كانه نأب اودافأ لاصفنالا ببس نع اولئس

 ططخلا يفو .ءءاكذلاو رمعلا يف نوهباشتم مهنأ رهظف مهتاقالع ترمتسا نيذلا اما .جاوزلاب ةلصتملا راكفالاو

 .ةيمسجلا ةيبذاجلا ىوتسم يف نيهباشتم مهنأ امك .ةيتايحلاو ةيساردلا

 ,مهلوح تانايب نم هعمج مت ام ىلع ءانب هب ؤنتلا نكمأ اهطارفنا وأ ةقالعلا كلت ماود نا دجو امك

 ىلا رشي مل نيح يف "امج "ابح ضعبلا مهضعب نوبحي مهنأ ىلا مهتاقالع تماد نيذلا نم 96 80 راشأ دقف

 .مهتاقالع تعطقنا نمم 9656 ىوس كلذ

 ماودب ءىبنت " اهب مهمامتها ىدم وأ " ةقالعلا يف مهسامغنا ىدمل دارفالا تاريدقت نا رهظ امك

 مامتهالاو سامغنالا نم ةلثامتم ةجردب اهيف ناسمغنم امهنأب ةقالعلا افرط دافا نيحف ءاهطارفناب وأ ةقالعلا

 يف ةقالعلا تعطقنا سامغنالا يف توتفت كانه ناك نيح اما .تالاحلا نم 96 23 يف الا ةقالعلا عطقنت مل

 هيلوي امم مامتهالا نم ربكأ "اردق ةقالعلا ىلوي هسفن دجي يذلا صخشلا نا ودبي اذا ءتالاحلا نم 4

 يف "اسمغنم هسفن دجي ال يذلا امأ ءلغتسم هنأب رعشيف ذخأي امم رثكأ يطعي هنأب ىري رخآلا فرطلا

 قيقحتب نوبغري سانلا نأب يحوي امم) يطعي امم رثكأ ذخأي هنأل رتوتلاو بنذلاب رعشي دق هناف ةقالعلا

 .اهب نوطبتري يتلا تاقالعلا يغ ىرخألا فارطأللو مهسفنأل ةلادعلا

 ةيجوزلا ةايحلا نع اضرلا لماع ىلا رظنلاب لثمتت ؤفاكتلا ةلأسم يف رظنلل ىرخا ةقيرط كانهو

 نع اضرلا عوضوم تلوانت يتلا تاساردلا نم ددعل هصارعتسا ىدل كد دجو دقف (31هينغمل 5:155ءانمد)

 لاصتالا تاراشا نم ربكأ "اردق نالدابتي نيديعسلا نيجوزلا نأ ءنيجوزلا نيب لصاوتلا طامنأو ةيجوزلا ةايحلا

 نم ىلعأ ةجردب كلذك مستت تاراشالا هذه ناو .نيديعسلا ريغ نيجوزلاب ةنراقم ةيظفللا ريغو ةيظفللا

 ,مهتاحارتقاو مهءارأ نونسحتسيو مهجاوزا عم مهقافتا نع نوربعي ءادعسلا جاوزألا نأ امك .ةيباجيالا

 يدبت جاوزألا نم ىلوألا ةئفلا نا امك .ءادعسلا ريغ جاوزألا نم ربكأ ردقب مهعم مهتاقالع نع نوثدحتيو

 .ةيناثلا ةئفلا نم جاوزألاب ةنراقم ةبعصلا تارارقلا يف طسو لولح ىلا لصوتلل ربكأ "ادادعتسا
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 ناثحابلا ناذه لوقيو .نيجوزلا نيب ينباجيالا لعافتلا ةيمهأ ىلع "اليلد سيولو رينابس مدق دقو

 ةمهنده1 ) يجاوزلا لعافتلا نم ةققحتملا ةباثالا :يهو ةمادتسملا تاقالعلا يف رصانع ةثالث دوجوب

 5نققءعمغ ) ةيصخشلا دراوملا ةيافكو .(1ذ6 5016) ةايحلا بولسا نع اضرلاو :(1 موعود ظعموعل عمد

 عابشاو نيرقلا مارتحا سيولو رينابس اهيلا راشأ يتلا تاباثالا لمشتو :(5هءدل ةصل 5ءموودق] 8عدهانعععو

 نع اضرلا نم ةيلاع ةجردب ناحرصي نيجوزلا ناف ةيباجيالا رصانعلا رفاوت ةلاح يفو .ةيفطاعلا هتاجاح

 .امهتقالع ماود ةصرف ىوقتو .ةيجوزلا امهتقالع
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 عباسلا لصفلا

 ناودعلاو فنعلا كولس يف مالعالا لئاسو ريثأت
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 عباسلا لصفلا

 ناودعلاو فنعلا كولس يف مالعالا لئاسو ريثأت

 ىلا ةيمالعالا لئاسرلا لقنل ةيسسؤم تاميظنتو لئاسو نم مدختسي ام) اهناب مالعالا لئاسو فّرعت

 .(ةيعامتجالا اهتبيكرت يف ةعونتمو ةعساو ريهامج

 هذه ريثأت ةسارد مالعالا لئاسو لوح رودت يتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا ثوحبلا مظعم تلوانت دقلو

 .سانلا نيب ناودعلاو فنعلا كولس يف نويزفلتلا اميسال ,لئاسولا

 .ناودعلاو فنعلا ايجولوكيسل زجوم يرظن ضرعب الوا أدبنس اننأ ريغ

 ناودعلاو فنعلا ةيجولوكيس يف

 .عامتجالاو سفنلا ءاملعو ايجولويبلا ءاملعو ةسايسلاو نيدلا لاجر مامتها ناودعلا عوضوم لغش

 ناودعلا نع ةروشنملا تاعوضوملا ددع ناك 1961 ماع يفف .نمزلا مدقتب دادزي سانلا نيب فنعلا نأ ودبيو

 ةيادب يف ددعلا لصيل .ةئامعبرأ ىلا تاونس رشع نوضغ يف عفترا مث ءاعوضوم نيعبرألا دودحب فنعلاو

 .(فنعلا ملع) همسا ديدج ملع روهظ ىلا ىضفأ .فالآلا تارشع ىلا نيرشعلاو دحاولا نرقلا

 ناودعلا بابسأ عويش اساسأ ينعي هنأ الإ ءيملعلا ثحبلا لاجم يف مدقتلاب طبتري اذه نأ عمو

 لاحو «ةلاطبلاو رقفلا مهنحط نيذلا لعف دودرو ءطلستلاو ,يسايسلا عمقلا :يف اهمهأ ةلثمتملا فنعلاو

 وأ فعضو .فيحلاب روعشلاو يعامتجالا ملظلاو رهقلا نع مجانلا نيفعضتسملاو نيمورحملا نم ةيرثكألا

 ريياعملا ةيجاودزاو ءىرخأ ىلع ةلودل ةيسايسلا ةنميهلاو .ةوقلا ةسرطغو لالتحالاو :ةاواسملاو ةلادعلا بايغ

 بهنلاو بلسلا مئارج نع الضف .بوعشلا صخت ةيريصم اياضق نأشب ةيلودلا ةسايسلا لماعت يف

 .ةقرسلاو فاطتخالاو

 ميسج يدام رامد وأ ىذأ قاحلإ نمضتي هنوكل «ناودعلا عاونأ رطخأ فنعلا دعيو

 ريغ وهو .قبسم دصقب .ماقتناو ةسارشب رثكأ وأ صخش ةايح ءاهنإ وأ :ةعامج وأ درفب
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 لعفب مايقلا ينعي يذلا يليسولا ناودعلاو «نيرخآلا ةيامحل ناودعلاو ءسفنلا ةيامحل عورشملا ناودعلا

 .هيلع ضبقلا ءاقلال مرجم ةدراطمب نمألا لاجر مايق لثم «يناودع ريغ فده قيقحتل يناودع

 ةيجولويب بابسأ نع امجان رشبلا ىدل ناودعلا ناك اذا اميف لثمتت دعب لحت مل يتلا ةيلاكشإلاو

 مأ ءيسفنلا نيوكتلا مأ ءيسايسلاو يعامتجالا ماظنلا ةعيبطب قلعتت لماوع ىلا دوعي هنا مأ (يئارو هنأ يأ)

 .؟ملعتلاو ةئشنتلا بيلاسأ

 ءاملعو ةفسالفلا نم ريبك ددع فنعلل يجولويبلا موهفملا ىنبتي يذلا لوألا فنصلا تحت يوضني

 نوليمي مهنأ ىلع سانلا ىلا زبوه ةفسلف رظنت «لاثملا ليبس يفف .عامتجالاو سفنلا ءاملعو ايجولويبلا

 نود لوحت ةلود كلانه نكت مل ام مهنيب لدابتملا ريمدتلا دح لصي دق يذلا ةيئادعلاو سفانتلا ىلا ةرطفلاب

 ىلا دوعت اهنأ حجري ءرشبلا نيب ةذاش ةلاح يه ةقرلاب نوفصتي ءافطل سان دوجو نأ هشتين ىريو .كلذ

 اذ دجت نأف سوفنلا ميش نم ملظلاو) لوقي ذا هسفن يأرلا (يبنتملا) انرعاش ىريو .يوضع فلت وأ للخ

 .(ملظي ال ةلعلف ةفع

 دوجوي هتلوقم يف ناودعلا ةيجولويب نودكؤي نيذلا سفنلا ءاملع ةمدقم يف ديورف فقيو

 لحلا نأو «مئاد عارص يف ناشيعي (سوتاناث) توملا ةزيرغو (سوريا) ةايحلا ةزيرغ امه ناسنإلا يف نيتزيرغ

 سانلا نأف الإو .(الثم ةضايرلا) مئالم يغيرفت طاشنب جراخلا ىلا توملا ةزيرغ ةهجو ليوحتب نوكي

 .ةيناودع تاقاط نم مهيدل مكارت ام غيرفتل نيرخآلا دض ةيناودع بيلاسأب فرصتلا ىلا نوئجلي

 نزتخي ناسنإلا نأ امكف .دارفألاك لودلا نأ ىري ذإ كلذ نم دعبأ ىلا ديورف بهذيو

 مكحتي اضيأ لودلا نأف ءريمدتلاو بيرختلاو ءانفلا بحب لثمتي ايزيرغ اناودع هلخادب

 زئارغ اهيف دجوت هنأب اهفصو ذإ بوعشلا ينثتسي مو .يزيرغلا ناودعلا اذه اهتافرصتب

 ةيزانلا لبق ترهظ ةيناطأ ةسردم يأر ام دح ىلا هبشي يأر وهو .يريمدت هجوت تاذ ةحباك

 باسح ىلع عسوتلاب قحلا اهل نأو (لاجملا ةساح)ب عتمتت بوعشلا ضعب نإ لوقت

 ءارآلا هذه ةدشب نويسكراملا دقتنا دقو .هذه يويحلا لاجملا ةساح كلتمت ال يتلا بوعشلا
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 يتلا ةلودلا روهظو يقبطلا عارصلاب لثمتملا فنعلل سيئرلا ببسلا لهاجتت ةجذاس تاريسفت اهودعو

 .دالجلاو نهاكلا :نيئيش ىلا -نينيل ىري ام ىلع -جاتحت

 زوإلا اميسال تاناويحلا كولسل هتساردب رهتشا يذلا ءزنرول لصوت (يجولويبلا) هسفن هاجتالا يفو

 كولسلا طامنأو كولسلل ةيجولوثيألا سسألاب ةصاخلا هتسارد نع 1973 ماعلا يف لبون ةزئاج ىلع لصحو

 هنأو ,ةددجتمو ةرمتسم ةروصب لمعت ةقاط هنأو ءيزيرغ ناودعلا نأ ىلا لصوت ءناسنإلا ىدل ةيزيرغلا

 مظعم نأ .هيلإ لصوت ام فيرط نمو .ةريطخ تايوتسم ىلا تمكارت الإو ةقاطلا هذه فيرصت نم دبال

 امدنع هسفن عونلا ىلا نومتني دارفأ لتق نود لوحت (ةيرطفلا ةمالسلا تاودأ) هامسا ام ملعتت تاناويحلا

 غيرفت اهلالخ نم يرجي (يسوقطلا وأ يميسارملا كارعلا) ةقيرط مدختست اهنأو .مهنيب عارص ثدحي

 رئاسخلا نم ىندألا دحلاب يهتني ؛دحاولا عونلا دارفأ ىدل ددحم يطمن بولسأب ةيناودعلا تانحشلا

 امدنع نيبثذ نيب كارعلا يهتني «لاثما ليبس يفف .رصتنم فرط جورخ ىلا هسفن تقولا يف لاجملا حسفيو

 .عارصلا يهتنيف ,همالستسا ىلا ةراشإ هسأر موزهملا بئذلا ضفخي

 زنرول اهامسأ اهنيب لاتق بوشن نود ةلوليحلل تاناويحلا اهمدختست ىرخأ ةقيرط كلانهو

 ةبقرلا ةرخؤم نول فلتخي نابرغلا رويط نم عون كلانه ءلاثملا ليبس يفف .(ةئدهتلا وأ ءاضرتسالا ةقيرط)

 نيعزانتملا نيريطلا دحأ ءيطأطي نيح فقوتي اهنيب اميف كارعلا نأو ءنولملا هشيرب همسج ةيقب نع هيدل

 قئاقحلا هذه نأ ةقرافملاو .عازنلا يهتنيو موجهلا نع مجاهملا ريطلا عنتميف ءنولملا هشير افشاك هسأر

 ءناسنإلا هيخأ دض فنعلا ةسرامم يف - !يقارعلا اميسال -ناسنإلا نم ريثكب لقعأ تاناويحلا نأ انل فشكت

 .! يقارعلا

 ىدل ةدوجوملا ةيرطفلا ةمالسلا تاودأ ىلا رقتفن اتناف زنرول يأر ىلعو

 ضارتفا ىلع ىتحو .ةتدهتلا وأ ءاضرتسالا بيلاسأو سوقطلا ةسرامم لثم .تاناويحلا

 تراص ىدملا ةديعبلا رامدلا لتئاسو نأل ةلعاف ريغ تحبصأ اهنأف انيدل ةدوجوم اهنأ
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 وه دحاو فده لتاقملا ىلع رطيسو ةزيرغلا تلطعتف .نيلتاقتملا نيب يرصب لاصتا دوجو نود لوحت

 .رامدلا مجح ناك امهم راصتنالا قيقحت

 «يلقعلا ضرملاب مارجألا طبر اهيف لواح يذلا وزوربمول ةيرظن (زئارغلا) ةميخ تحت يوضنتو

 . يقلخلا للحتلا تامالعو ةيمارجإلا لويطا صيخشتل نيديلاو هجولاو سأرلا لكشو حمالملا ىلع دامتعالابو

 تحت اضيأ ىوضنيو .رعشلاو نينيعلا نول نأش اهنأش ايجولويب ثروت مارجألا وحن ةعزنلا نأب عنتقم وهو

 يضامملا نرقلا تاينيتس فصتنم عاشو .نامزالتم نا ارمأ ناودعلاو ةروكذلا نأ هادؤم ضارتفا ةميخلا هذه

 يف ببسلا هنأ هوّدع ثابوكيسلا نيمرجملا نم ددع ىدل (ياو نانثا)دئاز يركذ ثروم فاشتكا

 (ناموسومورك) ناثروم ءالؤه ىدل نأ امو .ناودعلاب عّبشم اذه (ياو) موسومورك نأل :مهتيئابوكيس

 .ةيعطق ةجردب كلذ ديؤت م ةقحاللا ثوحبلا نأ ريغ .لصاح ليصحت نوكي مهيدل فنعلا نأف «نايركذ

 .ليج ىلا ليج نم ةثارولاب لقتنت ةزيرغ ناودعلا نأ نييبرغلا عامتجالا ءاملع نم ريثكلا ىريو

 هتزيرغ ..صنق ناويح ةعيبطلاب وه ناسنإلا نأب لوقلا ىلا نوف يريمألا عامتجالا طاع بهذيو

 "الضف .فنعلا لئاسو مادختسال "اعراب "اماظن ركتبا يذلا تاناويحلا نيب ديحولا هنأو .لتقلا يه ةيعيبطلا

 فنعلا (تنعرش) يتلا ةيملعلا تافارخلاو ةيسايسلا ئدابملاو ةينيدلا ميقلا نم عراب ماظنل هراكتبا نع

 .هلامعتسا ترربو

 م ندمتلاو رضحتلا وأ ,ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاريغتلا نأ «ةيعامتجالا ايجولوثيألا وديؤم ىريو

 ناودعلا ةزيرغ نأف هيلعو .لشفلاب تءاب ةيملعلا لئاسولا لك نأو .ناودعلاو فنعلا ضفخ ىلع لمعت

 .ةيرشبلا سفنلاب ةلصأتم -نوري ام ىلع -ىقبتس

 كلت اميسال ءناودعلاو فنعلل اهريسفت يف دقنلل تضرعت زئارغلا تايرظن نأ ىلع

 ىنعمب .ةيكيناكيم ةيلمعب ناودعلا رسفي يذلا (ييلورديهلا) جذومنألا قفو ىلع ةمئاقلا

 ىلا جاتحي يذلا ىوتسملا ىلا ةيناودعلا ةقاطلا مكارتت امدنع ايئاقلت ثدحي ناودعلا نأ

 ايجولويبلا) هسفن صاصتخاإلا يف ءاملع نم دقنلا اذه ءاجو .خيرفت وأ فيرصت
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 وأ هيلع ةرطيسلا نكمي هناو :ةيئيب لماوعل لعف در وأ ةباجتسا وه ناودعلا نأ اوأر نيذلا (ايجولوثيألاو

 .ةددحم ةيجراخو ةيلخاد طورش رفاوت لظ يف هليدعت

 مجني ناودعلا نأ ىرت يتلا (ناودعلا -طابحإلا) ةيرظن وأ ةيضرف تحرط زئارغلا تايرظن ءازإو

 ةيرظنلا يبحاص يأر ىلعف .ام عون نم ناودع ىلا امئاد يضفي طابحإلا دوجو ناو «طابحإلا نع امئاد

 طابحإلا ينعيو .طابحإ هقبسي ناودع لكو ءناودع ىلا يضفي طابحإ لك نأف .1939 ماعلا يف رليمو درالود

 ءيش وحن ةهجتم ةباجتسا رودص نود لوحي ام وه وأ .دصق وأ ةياغ وأ فده ىلا هجتم كولس ةقاعإ :انه

 .اهتظحل تناح دق ام

 يدؤي ال طابحإلا نأ اهنم .ةريثك تاداقتنا ىلا تضرعت اهنأف ةيرظنلا هذه راشتنا نم مغرلا ىلعو

 نوكت ةيحض وحن هجوتي نأ لصحي ذإ ءناودعلا ردصم ىلا ةرورضلاب هجتي الو ءناودعلا روهظ ىلا امئاد

 ددعتت يذلا عمتجم ا يفو «ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامزألا فورظ يف اذه لصحيو .(ءادف شبك)

 "اديرف "اجذومنأ لكشي قارعلا نأ نظاو .بصعتلا تالاح هيف دوستو ءبهاذملاو فارعألاو نايدألا هيف

 وه امك ”"ايئاوشع نوكي دقو "ادوصقم ءادفلا شبك رايتخا نوكي دقو .رضاحلا تقولا يف تالاحلا هذهل

 نامريه) لاق دقف .ةيزانلا دهع يف ءادفلا شبك مه دوهيلا ناك ثيدحلا خيراتلا يفو .قارعلا يف نآلا لصاح

 ,ةيتامغودلا نأ ةراشإلاب ريدجلا نمو .( هانعرتخال "ادوجوم يدوهيلا نكي مل ول) :نييزانلا رابك دحأ (جنشوار

 مهعقوم نع رظنلا ضغب هضراعملا تاداقتعالا يوذ عم حماستلا مدعو ةايحلل ةددشتملا ةرظنلا ينعت يتلا

 نأ ةيبنجألا تاساردلا ديفتو .بصعتلا ءوشن يف سيئرلا لماعلا يه «ةيسايسلا مهتاهاجتا وأ يعامتجالا

 .راسيلا ىصقأ وأ نيميلا ىصقأ يف عقت يتلا ةيسايسلا تايجولويديألا ىلا بذجني هيأر يف بلصتملا صخشلا

 ناودعلا رسف يذلا زتيفوكريب وه (ناودعلا -طابحإلا) ةيرظنل نيدقتنملا زربأ ناكو

 .زيزعتلا لالخ نم هملعت متي ناودعلا نإ :هلوقب ملعتلل ةيكولسلا ةيرظنلا ميهافمب

 لاملا لجأ نم لتقي .ةنيعم ةلود شيج يف وأ ةقزترملا تاوق ىمسي اميف طرخنملا صخشلاف

 يونعم وأ يدام زيزعت يأ وأ .ةنيعم لا ةلودلا ةيسنج ىلع لوصحلا وأ ةيدام ةأفاكم وأ
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 ءايسفن املأ ببسي طابحإلا نأ ريغ .ةرورضلاب ناودعلا ىلا سيلو بضغلا ىلا يدؤي طابحإلا نأ ىريو .رخآ

 ىلا نادوقيو اعم نالمعي نيطرش دوجوب دقتعي وهو .ناودعلا ىلا يدؤي دق ايسفن الأ ببسي ام نأو

 امإ ةطبترم ةيئيب تاهيبنت وأ نئارق دوجوو ءيناودعلا كولسلل دادعتسالا :امه طابحإلا ثودح دنع ناودعلا

 .طابحإلا ردصمب وأ يناودعلا كولسلاب

 تغاص يتلا (يعامتجألا ملعتلا) ةيرظن ترهظ .ناودعلاو فنعلا يف ملعتلا رود يأ «كلذ ريثأتبو

 لصحت امو ةيناودعلا جذامنلا ديلقت لالخ نم متي هملعت نأو :ملعتم يناودعلا كولسلا نأ اهاوحف ةيضرف

 نم عفري زيزعتلا نأ ىلع اونهربي نأ هؤالمزو ارودناب عاطتساو .تآفاكم وأ زيزعت نم جذامنلا هذه هيلع

 ريغ زيزعتلا لالخ نم ىوقتت نأ نكمي لفطلل ةيناودعلا لويملا نأو .يدتعملل ةيناودعلا تافرصتلا لامتحا

 ىلا تهجو يتلا تاداقتنالا نم مغرلابو .يناودعلا كولسلا ىلع ةأفاكم نولاني نيرخآلا ىري نيح رشابملا

 ىري ةددعتم رداصم نم امعد تقال اهنأ الإ ءاهجئاتن ميمعت ةيدودحم اميسال ءيعامتجألا ملعتلا ةيرظن

 تاونقلا مامتهاو ءةيرسألا ةايحلا يف هتسرامم لالخ نم فنعلا ملعتت ةبقاعتملا لايجألا نأ اهمظعم

 .ادوصقم ريغ ناك نأو اهل اجيورت دعي امم .ءفنعلا ثادحأ ةعباتمب ةيئاضفلا

 ءاهل سيئرلا ببسلا نأب لوقلا ىلا نوليممي مهنأف :ةرصاعملا فنعلا ةرهاظل يسفنلا ريسفتلا راصنأ امأ

 يناعي راص يذلا ءرصاعملا ناسنإلا ةيصخشل يجولوكيسلا نيوكتلا امنإ «ةيعامتجا الو ةيداصتقا رومأل سيل

 .داقحألاب نقتحمو تامزألاب نوحشم ملاع يف بارتغالا نم

 اضيأ قفتنو .ةيلزأ ةلأسم ىقبيس ناودعلا نأب نيلئاقلا عم قفتن اننأ هيلأ صلخن امو

 لزتخت ةيرظن وأ يأر يأ عم قفتن ال اننأ ريغ ءناودعلا ترسف يتلا تايرظنلاو ءارآلا عم

 ... ايسفن وأ ايسايس وأ ايداصتقا وأ ايعامتجا وأ ايزيرغ ناكأ ءاوس ءدحاو ببسب ناودعلا

 ايوق اهاجتا كانه نأ هابتنالا قحتسي امو .ةعمتجم بابسألا هذه لعافت نع مجان وه امتإ

 ءطاعلا وزغت يتلا اهمالعإ لئاسو ربع عيشي يبروألاو ييرمألا عامتجالا ملع يف ارطخو
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 يف ةيعامتجألا تاعزنلا لك عبنم اهنأ و «ةيرشبلا ةعيبطلا يف ةيرطف ةزيرغ ناودعلل شطعتلا نأ هتصالخ

 لعفب هيدل ةعزنلا هذه ضيورت ىرج دق يبرغلا ناسنإلا نأ ىلا ةراشإ اذه يف نأ حضاوو .نهارلا رصعلا

 وه كلذ نم يئاهنلا دصقلا نأو .يقرشلا ناسنإلا ىدل اهلاح ىلع لازت ال يه اميف ءندمتلاو رضحتلا

 ءالؤه لهاجتيو .!ارضحتم نوكي نأ لجا نم يقرشلا ناسنإلا نوؤش يف يبرغلا ناسنإلا لخدت (ةنعرش)

 يف يمارجإ لمع نييالم ةعبس يلاوح تفرتقا (1991) طقف دحاو ماع يف هنأ ءاديدحت نويكريمألا .ءاملعلا

 ةقرسلاو باصتغالاو لتقلا مئارج :اعويش اهرثكأ ,ةيلارديفلا قيقحتلا ةلاكو تاءاصحإ بسحب اكيرمأ

 يف برح تاحاس ىلا اهلماكب ندم تلوحت فيكو .تلفسإلا تاباغ يسآم ةفورعمو .بيرهتلاو لايتحالاو

 ,ةيبرغلا تاعمتجملا يف فنعلا بابسأ مهأ نم ادحاو نأ نع فرطلا ءاملعلا ءالؤه ضغيو .اسنرفو ايلاطيإ

 ةعاضب وأ ةعلس ىلا (ةيصخشلا) لوحتو .يلآ ناسنإ ىلا يرشب نئاك نم اهيف ناسنإلا لوحت ءاديدحت اكريمأ

 لخلختو ةيزاهتنالاو ةينانألا ىلع مئاقلا دارفألا نيب سفانتلا :هنع مجن يذلا رمألا ..رثكأ عفدي نم ةمدخ يف

 ككفتلا ىلا يضفي يذلا يسفنلا بارتغالاو ءيعامتجألا فنعلا ىلا يضفت يتلا ةيقالخألاو ةيحورلا ميقلا

 ةسرامم ىلا بورهلاو لوحكلا ىلع نامدإلاو تاردخملا يطاعتو زجعلاب روعشلاو ةلزعلا و يرسألا

 ماعلا نأ يه ةعقاو ةقيقح نع الضف .ةيبرغلا تاعمتجملا يف ىلعألا يه هتبسن ثيح ءراحتنالاو...تاقبوملا

 .تايسنجلا ةرباع ةقالمعلا تاكرشلا تايجيتارتسإو قوسلا داصتقاو حلاصملا عارص همكحت مويلا

 ؟نويزفلتلا ةشاش ىلع رهظي يذلا يناودعلا كولسلا رادقم ام

 ىلع رهظي يذلا فنعلا ةيمكب مهتاباسحل لاجملا اذه يف نومتهملا نوثحابلا دمتعي

 «فنعلل يعوضوم فيرعت عضوب ةيادب هيف نوموقي طيسب كينكت ىلع نويزفلتلا ةشاش

 فنع دهاشم نم هيوتحت ام ىلع ءانب نويزفلتلا جمارب نم ةنيع زيمرتب مث نم نوموقيو

 زفلتملا فنعلا ةيمك ريدقتل تيرجا ةيكيرمأ ةسارد ربكأ لعلو .فيرعتلا كلذو قفتت

 تاكيش جمارب نم تانيع ةيقارممب نوثحايلا ءالؤه ماق ذا .هتالمزو رنبريغ ةسارد يه
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 دض ةيمسجلا ةوقلا مادختسا] :هنأب فنعلا اوفرعو 1967 ماع ذنم (ةدحتملا تايالولا يف) ةيسيئرلا نويزفلتلا

 وا ءاذيالاب ديدهتلا ةلئاط تحت مهتدارا نع "امغر لاعفاب مايقلا ىلع نيرخآلا رابجا وأ «نيرخآلا وأ تاذلا

 .(لتقلا

 ددع نا الا ءنيحلا كلذ ذنم ريغتت مل فنعلا دهاشم نمضتت يتلا ضورعلا ةبسن نا اودجو دقلو

 ةرتف نا ىلا هيف ريشي "اريرقت رنبريغ دروأ 1986 ماع يفو .جيردتلاب تديازت دحاولا مليفلا يف فنعلا دهاشم

 .ةعاسلا يف ةيناودع لاعفأ ةسمخ نمضتت ةيسيئرلا ينويزفلتلا ثبلا

 «نوتراكلا مالفا نم اهتيبلاغو :عوبسالا ةياهن ةلطع يف لافطألل ةهجوملا مالفألا ضورع نا فاضأو

 تاكبش قافتا نم مغرلاب هنأ هابتنالل تفاللا نمو ."ابيرقت ةعاسلا يف "ايناودع "العف " 20 " نمضتت

 م مشتيمو رميرك نا الا ءنوتراكلا مالفا يف ضرعت يتلا فنعلا ةيمك نم دحلا ىلع ةيسيئرلا نويزفلتلا

 .عقاولا يف ديازتلا نم "ائيش اظحال امهنا لب «مالفالا هذه يف فنعلا دهاشم رادقم يف صقانت يأ اظحالي

 ةميرج 13,000 يلاوح ةركبملا مهرمع تاونس لالخ نودهاشي راغصلا نيدهاشملا نا ىلا تاريدقتلا ريشتو

 يذلا ينولاتس رتسفلسل " 3 " وبمار مليف يف مئارجلا نم اهب سأب ال ةبسن نوري امبرو ءنويزفلتلا ىلع لتق

 .لتق ثداح (123)و فنع دهشم (245) نمضتي

 "اقداص "اريوصت سيل نويزفلتلا ىلع دهاشي ام نا ىلا ةوقب رظنلا نويكيرما نوثحاب تفليو

 ,لقالا ىلع ةدحاولا ةقلحلا يف ةّرم رانلا قالطا متي "الثم يكيرمألا يسيلوبلا لسلسملا يفف .ةيعقاولا ةايحلل

 يف ةنس " 27 " لك ةّرم الا هسدسم نم رانلا قلطيال وغاكيش ةنيدم يف يداعلا ةطرشلا طباض نا نيح يف

 .طسوتما

 تأدب نويزفلتلا مالفا ليلحتل "اراطا ةيناطيربلا ثوحبلل هؤالمزو رنبراغ تاليلحت تمدق دقل

 اتلك تدجو دقو .ةيناطيربلا نويزفلتلا ةئيه يف روهمجلا ثوحب ةرئادل ةساردو ءلوركو نارولوهل ةساردب

 ردقلاب نكي مل هنكلو يناطيربلا نويزفلتلا اهثبي يتلا جماربلا نيب "اكرتشم "احملم لكشي فنعلا نا نيتساردلا

 .يكيرمالا نويزفلتلا يف دئاسلا
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 عيمجل ”اليلحت ىرجاو ةيناطيربلا نويزفلتلا ةئيه نم فيلكتب اهب ماق شتابربمكل ةسارد كانهو

 ةعقاولا ةرتفلا يف ةدعابتم عيباسا ةعبرا ىدم ىلعو " كاذنيح " عبرالا نويزفلتلا تاونق اهثبت يتلا جماربلا

 .شتابربمك ةساردل ةيسيئرلا جئاتنلا هاندأ حاضيالا نيبيو 1986 ماع نم لوليأو رايأ نيب

 شتابربمك ةساردل ةيسيئرلا جئاتنلل حاضيا

 " 1,14 " وه كلذل ماعلا لدعملا ناو .فنعلا نم "ائيش يوتحت جماربلا نم9030 نا شتابربمك دجو

 " 25 " قرغتسي دحاولا دهشملا نا دجوو .ةعاسلا يف "ادهشم " 1,68 "و دحاولا جمانربلا يف فنع دهشم

 ةمكالملا اندعبتسا ام اذاو .ينويزفلتلا ثبلا ةرتف يلامججا نم 901 نع ديزي ام لتحي فنعلا نأو «ةيناث

 فنع دهشم " 1,96 " ىلا لصتل عفترت اهناف يمالكلا ديدهتلا انفضا اذا اما ءلقت ماقرالا هذه ناف ةعراصملاو

 .ةعاسلا يف

 هيف رهظي مل دهاشملا هذه نم 9661 نكلو .تالاحلا نم 9026 يف توملا ىلا فنعلا دهاشم يدؤتو

 9683 يف فنعلا لعفل ةجيتن ءامدلا رهظت مو .لوهذ وأ ملا ةلاح يف يهو ةيحضلا ريوصت مت امئاو .تاباصا

 لاعفاب نوموقي نيذلا صاخشألا ريوصت متو .تالاحلا نم 96 0,2 ىلع مدلا روهظ رصتقاو «تالاحلا نم

 سيلو نوناقلا ةفلاخم راطأ يف ةيناودعلا لاعفألا فعض عقوو .رايخأ ال رارشأ سانأ مهنا ساسأ ىلع فنعلا

 .هتيامح راطأ يف

 مغرلابو .عمتجملا يف فنعلا ديازت نم مغرلاب هنأ شتابريمك حضوا جئاتنلا هذه ءوض يفو

 ةشاش ىلع يبسنلا هديازت ىلع سكعني مل كلذ نا الا «1987 ماع ىتح هتاذ تقولاب هيف مامتهالا ديازت نم

 جاتنتسالا ىلا هريرقت يف شتابربمك بهذ دقو .رابخألا تارشن يف هلوح ثيبي ام كلذ يف امب ءنويزفلتلا

 :لوقلاب

 هاجتالا ءازا ةحارلاب نويزفلتلا يف نيلوؤسملا رعشت دق جئاتنلا هذه نا نيح يفو)

 مهتايلوؤسمب ماودلا ىلع مهريكذت نم دبال هنأ الا ءينويزفلتلا فنعلا لدعم هذخأي يذلا
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 ةشاشلا ىلع ثبي ام ةقيقح اهينعيو مهبقارت سانلا نم ةئف كانه نأبو .ديعصلا اذه ىلع

 .(ةريغصلا

 ةسائرب ,دليفيش ةعماج نم ثحب قيرف 1177و (880) ةيناطيربلا يمالعالا ثبلا ةئيه تفلك دقو

 نم ضعب ضرعي هاندأ حاضيالاو .ةيئاضفلا تاونلا يف فنعلا لدعم ةسارد ءنوسيراه ياجو رتناغ يراب

 يناطيربلا نويزفلتلا ىلع فنعلل دليفيش ةعماج ليلحت نم ةجرختسملا جئاتنلا ضعب :حاضيا

 ةعبرأ ىدم ىلعو ةينويزفلت تاونق ةينامث ىلع "اجمانرب (2084) دليفييش ةعماج وثحاب بقار

 :يلي ام ةساردلا هذه جئاتن تنمضت دقو 21995 ماع ةيادبو 1994 ماع نم ريخألا عبرلا يف عيباسأ

 ةبسن تناك نيح يف ,9028 ةيناطيرب ةينويزفلت تاونق عبرأ جمارب يف فنعلا دهاشم ةبسن تناك »

 .96052 ىرخألا عبرألا تاونقلا جمارب يف فنعلا دهاشم

 تاطحمل ثبلا تقو نم (96 1,53)و ةيئاضفلا تاونقلل ثبلا نم " 9661 " فنعلا دهاشم تلتحا ٠

 .تيالاتسلا

 تناكو ءندم لا نم ةريقفلا طاسوألا يف ةرصاعملا ةايحلا روصت فقاوم يف فنعلا دهاشم مظعم تثدح ٠

 .ضيبألا قرعلا نم بابشلا نم فنعلا لامعا يبكترم ةيبلاغ

 طهابطاع " جماربلا دحأ نمضتو .ةلجسملا فنعلا دهاشم عومجم نم 9619 جماربلا نم 901 نمضت ٠

 جماربلا يف فنعلا دهاشم طسوتم ناك نيح يف .ءفنع دهشم " 105 " لاثما ليبس ىلع " 1مم

 .(90 7,9) ىرخألا

 دهاشم نم ىربكلا ةبسنلا هيف تعقو يذلا ناكملا يه ةدحتملا تايالولا تناك ٠

 امأ ." 9012 " ايناطيرب اهيلت " 9047 " اهتبسن تغلب يتلاو جماربلا يف ةنمضتملا فنعلا

 فنعلا نم 9607 عقو ثيح) نوتركلا مالفأ ناكف ةثلاثلا ةبترملا لتحا يذلا عقوملا
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 فنعلا دهاشم نم 964 اهتبسن نمضت يتلاو يملعلا لايخلا مالفا هتلت .اهراطا يف زفلتملا

 .زفلتملا

 ةيئاضفلا تاطحملا جمارب نم 901 لكشت فنعلا دهاشم نأب ديفت يتلا جئاتنلا هذه ىلع ءانبو

 نمضتت جماربلا نم 961 نأب ديفت يتلاو ,تيالاتسلا تاطحم ضعب جمارب نم 962 نم لقأو :عبرالا ةيسيئرلا

 نا " :هدافم جاتنتساب نوسيراهو رتنوغ جرخ جئاتنلا هذه ىلع ءانب ءفنعلا دهاشم لمجم نم 9

 فنعلا نا ىلا ريشت امناو ءيفويزفلتلا ثبلا قرتخي فنعلا نا ىلا ريشت ال ليلحتلا اذه نم رهظت يتلا ةروصلا

 .اهنم ليلق ددع يف "اساسأ زكرتي هنأ ىلاو «جماربلا نم ةريغص ةبسن لتحي

 دق مالفالا هذه يف روصي امو) ويديفلاو امنيسلا مالفا يف فنعلا ةيؤر نكمي «نويزفلتلا ىلا ةفاضألابو

 ةنس 11 -9 رمعب لافطأ نأ ىلا ريشت يتلا ةلدألا ضعب كانهو .(ضرعيال دقو نويزفلتلا ةشاش ىلع ضرعي

 18 نع هرمع لقي نم هدهاشي ال نأ ضرتفي امم ةيرمعلا مهتئف ىلع مالفألا نم روظحم وه ام نودهاشي

 .اهل "اصيخلت هاندأ حاضيالا نمضتيو .مالفألا ضرع ىلع طباوض ايناطيرب عضتو .ةنس

 ةيلاحلا ةيناطيربلا طباوضلا :حاضيا

 فيضتل يناطيربلا سلجم لا لالخ نأشلا اذه يف "ايعوط "اماظن ةيناطيربلا امنيسلا ةعانص تعضو

 فينصتتلاب مازتلالاب لثمتت ةمشحلاو ماعلا قوذلا طباوض نأف ةيئامنيسلا مالفألا قاطن جراخ امأ .مالفألا

 نوناقل عضخت اهناف ويديفلا تاليجست امأو .هاندأ يف ةنيبملا مالفالا فينصتل يناطيربلا سلجملا هعضو يذلا

 رابتعالا نيعب هيف ذخؤي نأو لوادتلل هحرط لبق طيرش يأ فينصتب يضقي 1984 ماع ردص اهب صاخ

 فئلتخيو .ةيحابالا داوملاب صاخلا رشنلا نوناقب مازتلالا ةرورضو ,ةطرشالا هذهل ةيلزنملا ةدهاشملا تالامتحا

 صخش يأ ديوزت نا ىلع نوناقلا صنيو «ةيئامنيسلا مالفألا فينصت يف عبتملا ماظنلا نع انه فينصتلا ماظن

 .ةفلاخم دعي ماظنلا يف ددحم لا نسلا نع هرمع لقي
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 زمرلا ىنعم ويديف مليف

 عيمجلا مئالي ماع 8 1

 صاخ هجوب لافطألاو عيمجلا مئالي 10

 ال دق يتلا رظانما ضعب كانه نكلو عيمجلا مئالي ءيدلاو هيجوت
56 256 

 راغصلا لافطألا بسانت

 ربكأ وأ 12 نس يف مه نمل مئالم - 12

 ربكأ وأ 15 نس يف مه نمل مئالم 5 15

 ربكأ وأ 18 نس يف مه نمل مئالم 8 18

 ريياعملا عضو ةيلوؤسم " 880 " ةيناطيربلا ثبلا ةمدخ ىلع نومتاقلا ىلوتي نويزفلتلا لاجم يفو

 اذهب ةصاخ صيخرت طورشل ةيراجتلا نويزفلتلا تاطحم عضخت امنيب .ةشاشلا ىلع ضرعي امل ةبسانملا

 .نأشلا

 ءانب يناطيربلا ريياعلا سلجم طورش ةاعارم يناطيربلا ينويزفلتلا ثبلا تاطحم عيمج نم بلطيو

 طورشلا هذه ةاعارم ةيئاضفلا تاونقلاو تيالاتسلا تاونق نم بلطي امك .1990 ماعلا ثبلا نوناق ىلع

 يبروألا داحتالل صاخ سلجم ريياعمب عضخت اهناف يبروألا داحتالا لود يف ةمئاقلا ثبلا تاطحم امأ ."اضيأ

 .نأشلا اذهب

 هفرصي يذلا تقولا رادقم نأ ىلا 1965 ماع ذنم ةدحتملا تايالولا يف تيرجا يتلا ثوحبلا ريشت

 تانايبلا هذه نا ةقيقح ىلا هابتنالا نم انل دبال هنأ الا ,درطم دايدزا يف ذخآ نويزفلتلا ةدهاشم مامأ سانلا

 -سانلا ىدل ةدهاشملا تاداعب لصتت ملقو ةقرو تانايبتسا ىلع ةداعلا يف دمتعت يتلا تاحوسملا نم تأت

 .هؤالمزو نوسردنا اهارجا ةسارد نم كلذ ىلع ليلدلا ٍقأيو ."امامت ةقوثوم نوكت ال دق

 ايكيتاموتأ لمعت ةروصم ليجست ةزهجا عضوب ةساردلا هذه يف نوثحابلا ماق دقو

 .ةنس " 62"و ةنس نيب مهرامعأ حوارتت "اصخش " 462 " ةعومجم ام مضت ةرسأ " 99 " لزانم يف

 ةلآ عضو متي ناك امك .هتافطاب يهتنيو نويزفلتلا زاهج ليغشت دنع ليجستلا أدبي ناكو
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 حاضيالا نمضتيو .اهتاذ نويزفلتلا ةفرغ يف سانلا كولس ليجستل ةعساو ةيواز تاذ تاسدعب ويديف ريوصت

 .هؤالمزو نوسردنآ اهيلا لصوت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا هاندا

 هؤالمزو نوسردنآ ةساردل ةيسيئرلا جئاتنلا :حاضيا

 .لزنملا يف هليغشت تقو نم 9675 نويزفلتلل ةدهاشم ةبسن ىلعأ تغلب ٠

 مهو ةعاس (9,14) نوفرصيو ,حوتفم نويزفلت لوح لدعملا يف "ايعوبسا ةعاس (12,8) لافطألا فرصي »

 يف ,حوتفم نويزفلت لوح "ايعوبسأ ةعاس (11,5) هلدعم ام نوفرصيف نودشارلا اما .هيلا نورظني

 .هيلا رظنلا يف ةعاس (7,56) نوفرصي مهنأ نيح

 نودهاشيف نودشارلا روكذلا امأ ,ةلالد يذ رادقمب لافطالا هابتنأ نع تادشارلا ثانالا هابتنا لقي ٠

 .سرادملا لافطأ نم لقأو ثانالا نم رثكأ نويزفلتلا

 رادقملا اذه ذخأيو ,ةرشاعلا رمع ىتح نويزفلتلا ةدهاشم يف فرصت يتلا تاعاسلا ددع دادزي ٠

 رمتسيو "ايعوبسأ تاعاس " 10 " ىلع رشع ةعباسلا رمع دنع رقتسي نأ ىلا كلذ دعب صقانتلاب

 .ةقحاللا دشرلا ةلحرم ىتح كلذك

 يئادتبالا سداسلا فصلا ةبلط ىلع (ريتسجام ةلاسر) ةيناديم ةسارد (بتاكلا) ىرجأ «قارعلا يفو

 تناك مهنا نيبتف نويزفلتلا جمارب ةدهاشم يف لافطألا اهيضقي يتلا ةدملا ةفرعم اهفادها نيب نم ناك

 ةينويزفلت ةانق قارعلا يف تناك ثيح يضاما نرقلا تانيعبس ةياهن يف كلذ ناكو .مويلا يف نيتعاس لدعمب

 .تائملاب دعت ةيئاضف تاونقل ةحوتفم تحبصأ نآلا ةدهاشملا اميف .ةدحاو

 !هتاذ دحب هابتنالل ريثم لاؤسف دحأ هدهاشي نأ نود نويزفلتلل سانلا ليغشت ءارو ببسلا اما

 نويزفلتلل سانلا ةدهاشم رادقم نع اهعمج متي يتلا تانايبلا نأب يحوت هئالمزو نوسردنآ جئاتن نكلو

 .رذحب ذخؤت نأ بجي

-167 - 



 ؟نيثحابلا كارداو قفتي له «ةشاشلا ىلع فنعلل نيدهاشملا كاردا

 ىلع هنأ شتابربمك ظحال دقلو .لافطالا يف زفلتملا فنعلا راثآ ةسارد ىلع مامتهالا مظعم بصنا

 جمارب نأ نم مغرلا ىلعو ءءاسم ةعساتلا ةعاسلا دعب الا ةداعلا يف ثبت ال فنعلا مالفا نأ نم مغرلا

 نأ نوري لافطالا ناك اذا اميفو .نوتراكلا مالفأ وه هلك اذهل ءانثتسالا نأ الا "افنع نمضتت ام "اردان لافطألا

 رظن ةهجو ىلع ءانبو ."ايفالخ "اعوضوم لظي عوضوملا اذه ناف ال مأ يقيقحلا عقاولا لثمت نوتراكلا مالفأ

 نوذخأي الو ,ةشاشلا ىلع فنع نم هنودهاشي اميف ليختملاو يقيقحلا نيب نودهاشملا زيمي ريلكمو زتنوغ

 ثادحأ روهظ راركت ةفرعم درجم نأف اذل ءنوثحابلا اهذخأي يتلا يناعملا ةينويزفلتلا جماربلا نيماضم نم

 .نيدهاشملل تارقفلا هذه ةيمهأ ىدم ىلع انلدي ال ةشاشلا ىلع ةنيعم

 تاريدقتلا عم قفتيال دق «نويزفلتلا جمارب يف نمضتملا فنعلا رادقلل دهاشملا ريدقت ناف .هيلعو

 رصانعلا نم ماه رصنعك رهظت ةيعقاولا ناف ءلاح ةيأ ىلعو .جماربلا هذه يف نمضتملا فنعلل ةيعوضوملا

 فنعلا ثادحأ نأ رهظي ثيح .نويزفلتلا ىلع رهظي يذلا فنعلا ىدمل نيدهاشم لا ريدقت ىلع ةرثؤملا

 نم "افنع رثكا اهنا ىلع نيدهاشملا لبق نم ميقت ةيقئاثولا مالفألا يفو رابخألا يف ثبت يتلا ةيعقاولا

 .ةفينعلا ةيليثمتلا دهاشملا

 .نيدشارلا ماكحا هبشت زفلتملا فنعلا رادقم ىلع مهماكحأ نأب يحوت ثوحبلا ناف لافطألا امأو

 ريشت يتلا «نوتراكلا مالفأ ةلاح يفو .نيثحابلا ماكحا نع فلتخت نأشلا اذه يف لافطألا ماكحأ نكلو

 ىرت ال دق ةيصخشلا تاريدقتلا ناف ءفنعلا دهاشم نم "اريبك "اردق اهئاوتحا ىلع ةيعوضوملا تاريدقتلا

 نا بجي ةشاشلا ىلع رهظي يذلا فنعلا رادقط يصخشلا مييقتلا ناف ءاذل .قالطالا ىلع فنع يأ اهيف

 .زفلتمللا فنعلا راثآ ةسارد دنع رابتعالا نيعب ذخؤي

 ؟ينويزفلتلا فنعلا راثآ ام

 ةعونتم ةيجهنم يحانم مالعالا لئاسو يف فنعلا راثآ تسرد يتلا ثوحبلا تذخأ

 ةيسيئرلا جهانملا دحأ ةيطابترالا تاساردلا لثمتو ." ةيناثلا ةلحرملا " ثوحبب نوراب اهوعدي
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 ام ىلعو .ةلضفملا مهجمارب نع سانلا لاؤس تاساردلا هذه يف متيو .لاجملا اذه يف تمدختسا يتلا

 ناودعلل سيياقم نيبو تانايبلا هذه نيب ةقالعلا صحف كلذ دعب متيو ءاهريغ نم رثكأ اهنم هنودهاشي

 ,مهسفنا دارفألل ةيتاذلا تاريدقتلا ىلا ةفاضا «قافرلاو ءنيملعملاو ءنيدلاولا تاريدقت نم ساسأ ىلع موقت

 .يناودعلا كولسلل سيياقم نم كلذ ىلا امو

 يتلا جئاتنلا ىدحا نأالا ,ماع هجوب ةقستم ريغ تاساردلا هذه نم ةصلختسم ا ةلدألا تناك دقو

 مهكولسل ةيتاذلا دارفألا تاريدقتب طبترت نويزفلتلا ىلع فنعلا دهاشم ةيمك نا يه اهروهظ رركت

 ام بناج يف نوفلتخي دق نويزفلتلا ىلع فنعلا ةدهاشم نم نورثكي نيذلا دارفألا نأ ثيح نمو .يناودعلا

 ببسك فنعلا ةدهاشم رود يف تبلا بعصي هناف اهنم نورثكي ال نيذلا نع مهتايصخش بناوج نم

 ةساردلا يف (جتانلا ريغتمللاو ببسملا ريغتملا وأ) ةجيتنلاو ببسلا ديدحت ةبوعص نا .يناودعلا كولسلل

 .صاخ هجوب ةجيتنلا هذه فعضي ام وه ةيطابترالا

 نيب ةيببسلا ةقالعلا نع فشكلا نم ثحابلا نكمتل اهميمصت متي هناف ةيربتخملا تاساردلا اما

 .(عقاولا يف عونلا اذه نم ةقالع كانه تناك ام اذا) يناودعلا كولسلا نيبو نويزفلتلا ىلع فنعلا دهاشم

 جمانرب امهادحا تدهاش مث نمو .نيتعومجم يف "ايئاوشع نيصوحفم لا نييعت ىرج تاساردلا ىدحا يفو

 نم لثامم ردق ىلع يوطنت ةيضاير ةسفانم جمانرب ىرخألا ةعومجملا تدهاش امنيب ءينويزفلت فنع

 نوثحابلا دجوف ءبعلل لاجما لافطألل حاتي ناك كلذ دعبو .فنع ىلع يوطنت نأ نود ءةراثالاو قيوشتلا

 جمانرب اودهاش نيذلا كئلوأ نم ةيناودع رثكأ ةقيرطب اوفرصت فنعلا مليف اودهاش نيذلا لافطألا نأ

 .ةيضايرلا تارابملا

 نويزفلتلا ىلع فنعلا ةدهاشم نيب ةقالع دوجو ىلا ايناطيرب يفو اكيرمأ يف تاساردلا نم ددع راشا دقل

 ةدهاشم ةرثك نأ لاجملا اذه يف امهل ةفثكم تاسارد يف ,”الثم ءيليبو زنمس دجو ثيح .يناودعلا كولسلا نيبو

 "اقهارم " 40 " ىلع هل ةسارد يف يليب دجو «لثملابو .قحاللا يناودعلا كولسلاب طبتري مالعالا لئاسو يف فنعلا

 ويديفلا مالفأو فنعلا ةدهاشم راركت نا ايناطيرب يف ةيسنجلا حنجلا يبكترم نم " 200"و نيمرجملا نم
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 ةلاح يف صاخ لكشب كلذ ةيمهأ رهظتو .يناودعلا كولسلل (ةلالد اذ "اببسم "الماع) لثمت ةيحابالا

 يتلا ويديفلا مالفأ تلمع ذا :مهنوسلاجي اوناك نيذلا لافطألا قحب تاءاسا باكتراب اوماق نيذلا نيقهارملا

 يمارجالا لعفلا باكترا ىلا ىدأ لمتحم ةراثا ردصمك ,لافطألا ةسلاجم ةمهمب مايقلا ءانثأ دهاشت تناك

 .فنعلا روص ديلقت كلذ يف امب ءقحاللا

 ,ةيطابترالا ةقالعلا هذه لثم دوجو تابثا يف تلشف تاساردلا ضعب نا ىلا ةراشالا نم دب ال هنأ الا

 ناودعلا نيبو فنعلا جمارب ةدهاشم نيب مجحلا ةريغص تاطابترا ىوس "الثم هؤالمزو يسفالم دجي ملف

 لثم تاريغتم تناكف .نيقهارملاو ةيئادتبالا سرادملا لافطأ نم لفط ” 3200 " ىدل يدسجلاو يظفللا

 ةدهاشم نم يناودعلا كولسلاب ؤبنتلا ىلع ردقأ يسردملا ءادألاو «ةيعامتجالا ةئيبلاو «ةيلئاعلا ةيفلخلا

 .مالعالا لئاسو يف فنعلا

 اهيف موقي ال يتلا «ةيعيبطلا ةبرجتلا يه لاجملا اذه يف ةدئاف تاساردلا عاونأ رثكأ نم دحاو نا

 ةسارد دعتو .هراثآ يصقتسيو يعيبط لكشب هعوقو ةصرف لغتسي امناو ءلقتسملا ريغتملا ةجلاعم برجملا

 لوخد دعب لتون ةدلب ةساردب زمايلو تماق ذا .تاساردلا نم عونلا اذه نم ةدحاول "الاثم زمايلو

 ىرخأو .ةدحاو ةانقب نويزفلت ةطحم هيدل رخآ عمتجمب عمتجملا اذه تنراقو .ةزيجو ةرتفب هيلا نويزفلتلا

 يظفللا ناودعلا نأ يه ةساردلا هذه يف ترهظ يتلا ةيسيئرلا ةجيتنلا تناكف .تاونقلا نم ددعب

 لوخدل نيتقحاللا نيتنسلا ةرتف لالخ ديازت ةنس (11 -6) رمع نم ثانالاو روكذلا لافطألا ىدل يدسجلاو

 نويزفلتلا كلتمت تناك يتلا ىرخألا ةدلبلا يف ةدايزلا هذه لثم ظحالت مل نيح يف ءلتون ةدلب ىلا نويزفلتلا

 يئان عمتجم ىلا نويزفلتلا لوخد راثآ يصقتست ةيعيبط ةبرجتل "افصو هاندأ حاضيالا انل مدقيو .لبق نم

 .عمتجملا كلذ يف قحاللا يناودعلا لافطألا كولس ىلع
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 انيليه تناس ةريزج ىلع ةيعيبط ةبرجت :حاضيا

 يف عقت ةيئان ةريزج يهو ءانيليه تناس ىلا نويزفلتلا لاخدا راثآل ةسارد 1994 ماع زومت يف تأدب

 اودهاشي مل مهنأب املع صخش " 6000 " نم لقأ اهناكس ددع غلبي ءيسلطألا طيحملا نم يقرشلا بونجلا

 نم نوناعي نيذلا ةريزجلا لافطأ نم ةنس (12- 9) رمع نم لافطألا ةبسن تناك دقو .مهتايح يف نويزفلتلا

 .ندنل يف اهتاذ ةيرمعلا ةئفلا نم لافطألا ىدل (9014) ةبسنب ةنراقم .( 903,4) يه ةيكولس تالكشم

 .لافطألا نم ةيرمع ةئف يأل ماعلا يف تلجس ةبسن ىندأ يه (903,4) ةبسن نا عقاولاو

 ةيملاعلا نويزفلتلا تاونق نم ةعاس نيرشعو عبرأل لصاوتملا ينويزفلتلا ثبلا تاونق لاخدأ لبقو

 الا ةريزجلا ناكس ىلا لصتال رابخألا تناك (02177 و ايقيرفا بونجل ةيراجتلا ةانقلاو 880, 217158: اهيف اممب)

 نكي ملو ويديف تابتكم ثالث ةريزجلا يف ناكو .(880) ةيناطيربلا ةعاذالا ةئيهل ةريصقلا ةجوملا لالخ نم

 .امنيس راد اهيف

 عيمج ىلع نويزفلتلا لوخد راثآ ىلا رظنلاب نوتلراش ينوت اذه ثحبلا عورشم ريدم ذخا دقو

 عبات هنأ امك ,ةطسوتملاو ىلوألا ةيئادتبالا ةسردملا لافطأ نم لفط (800) مهددع غلابلا ةريزجلا لافطأ

 نولثمي ةريزجلا لافطأ نأ) نوتلراش ىريو .ةنس (13) رمع اوغلبي ىتح ةسردملا لبق ام لافطا نم (59)

 .(انويزفلت كلتمت ال ةعامج دجن نأ ناكمب ةبوعصلا نم هنأ ذا .ةديرف ةطباض ةعومجم

 لخدتت دق نويزفلتلا ةدهاشم ةرثك نأ) اهدافم رظن ةهجو ةساردلاب ءدبلا لبق نوتلراش ىدبأ دقو

 ةيوبرتلا ةدئافلا نأ الا ءاهريوطت ىلا لافطألا جاتحي يتلا ةيلقعلا تاناكمالاو ةيعامتجالا تاراهملا ومن يف

 .(ةلئاه نوكت دق اهنونجي يتلا

 ءتاونس عبسل دتمت نأ ضرتفي يتلا «ةساردلا هذه نم ةعبارلا ةنسلا يف هقيرفو نوتلراش دجو دقو

 بعللاو نيرخآلل ةدعاسم ىلع يوطني يذلا كولسلاب هفيرعت مت يذلا) دعاسملا يعامتجالا كولسلا نأ

 ."اليلق نسحت لب بسحف قباسلا هاوتسم ىلع ظفاحي ممل (ةذومب مهعم
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 جتنتسا ءصخش 100,000 نم رثكأ تلمش يتلاو ءاهؤارجا مت يتلا تاساردلا نم ديدعلا ىلع ءانبو

 .نيقهارم او لافطألا ىدل يناودعلا كولسلاو نويزفلتلا نيب ةلص دوجو تدكأ ثوحبلا نأ نيثحابلا نم ددع

 كانه) نأب جاتنتسألا ىلا ةسارد (2500) ل ةعجارم ىلع ءانب ةيلقعلا ةحصلل ييرمالا دهعملا بهذيو

 ىدل يناودع كولس ىلا لعفلاب دوقي زفلتملا فنعلا كولس نأ ىلع لاجملا اذه يف نيثحابلا مظعم ىدل عامجا

 تاساردو .ةيربتخم براجت نم ساسأ ىلع موقي جاتنتسالا اذه ناو .(هنودهاشي نيذلا نيقهارملاو لافطألا

 تالماعم نكلو .نييناودع نوحبصي لافطألا عيمج نأ لاحلا ةعيبطب اذه ينعي الو .يعيبطلا لقحلا يف

 ةوق هتوق يف لداعي هناف طابترالا كلذ مجح امأ ةيباجيا يناودعلا كولسلاو ينويزفلتلا فنعلا نيب طابترالا

 .يناودعلا كولسلاب ةلص اهل نأ رهظ يتلاو اهسايق مت يتلا ىرخألا ةيكولسلا تاريغتملا نم يأ

 ؟يناودعلا كولسلا ىلع ةراثآب نويزفلتلا ٍقأي فيك

 ةلازاو .(ةممسهل) ةراثتسالا :يه نويزفلتلا ةدهاشملل ةلمتحملا راثآلا نم ةعبرأ ءاصقتست مت دقل

 هاندأ حاضيالا نمضتيو .(5«0ءمهز02200هم) ةيساسحلا ليلقتو (ذص1:ةه») ديلقتلاو :«(لنوزصطنطت(غمص) حباوكلا

 .عوضوملا اذهب ةلص تاذ ثوحب جئاتنل "افصو

 نويزفلتلا راثآ :حاضيا

 ىلا راشيو .دهاشم لا جمانربلا ءوض يف " اهانعم " ددحت ةماع ةيجولويسف ةباجتسا يهو :ةراثتسالا

 ىلعو .دهاشملا ىدل ةيلاعفنالا ةراثتسالاو جيهتلا ىوتسم نم عفري نويزفلتلا ىلع فنعلا ةدهاشم نا

 ةيجولويسفلا وأ ةيظفللا ريراقتلا نيبو فنع جمانربك جمانربلا ةيؤر نيب ةيوق ةقالع دوجو مدع نم مغرلا

 نم ديزت ةيعقاو ثادحأك جمانربلا يف فنعلا دهاشم ةيؤر نا الا .دهاشملا ىدل ةيلاعفنالا ةراثتسالا ىوتسم

 .اهيف هسامغنا نم ديزت امك .دهاشملا ىدل ةراثتسالا ثودح لامتحا
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 نود وأ ءيناودعلا كولسلا ىلا درفلا ءوجل نود لوحت يتلا طباوضلا ةلازا ىلا ريشتو :حباوكلا ةلازا

 .تاياغلا ىلا لوصولل وأ تالكشملا لحل ةليسوك يناودعلا كولسلا ىلا ءوجللا ةيعورشمب هداقتعا

 ام وهو ءزفلتملا فنعلا ةدهاشم نع ةمجانلا ةيكولسلا راثآلا دشأ وه ديلقتلا نوكي اممبر :ديلقتلا

 نيلئاقلا نأ ركذتن نأ بجي اننكلو .ناودعلا ديلقت لوح هئالمزو ارودناب تاسارد ءوض يف هعقوتن نأ نكمي

 .ةباجتسالاو ريثملا نيب لخدت ةطيسو لماوعك ةيفرعللا لماوعلا رودب نوفرتعي يعامتجالا ملعتلا ةيرظنب

 رظن يف فنعلا ثادحأ ةيعقاو ىدم ىلا ةفاضا ءهريسفتو نويزفلتلا ىلع فنعلا كاردا ةيفيك ناف كلذبو

 لافطألا ىلع ينويزفلتلا فنعلا ريثأت ددحت اهنأ ثيح نم رامضملا اذه يف ةماه تاريغتم لثمت .دهاشملا

 .ءاوس دح ىلع رابكلاو

 لبقت ةدايزو) نويزفلتلا ىلع فنعلل ةيلاعفنالا ةباجتسالا ضافخنا ىلا ريشتو :ةيساسحلا ليلقت

 دهاشمللا جاتحي .ءتاردخملا نامدأ دنع لاحلا وه امكو .هتدهاشم راركتل ةجيتن (ةيعقاولا ةايحلا يف فنعلا

 يوطنتو .ةيلاعفنالا ةراثتسالا نم بوغرملا دحلا ىلا لصي ىتح "اقحال فنعلا جمارب نم ىوقأ ةعرج ىلا

 نيتعومجم ناثحابلا داق ذا ءفنعلا ةدهاشم راركتل رثآلا ىلع ينمض ليلد ىلع ساموتو نامباردل ةسارد

 اودهاشي نأ لبق ."افنع نمضتي ال جمانرب وأ فنع جمانرب ةيؤرل اما تاونس ينامثلا رمعب لافطألا نم

 اودهاش نيذلا نأ ظحولف .نيرخآلا لافطألا نم نينثا نيب (ةقيقحلا يف يليثمت دهشم وه) ”ايعقاو "اراجش

 م نيذلا كئلوأ نم راجشلا كلذ رمأب دشار صخش غالبال اليم لقأ اوناك ءراجشلا لبق فنعلا جمانرب

 .فنعلا جمانرب اودهاشي

 مالعألا لئاسو يف فنعلا يف رظنلا ةداعا

 ىرج دقو ,هدشأ ىلع ناودعلا نيبو مالعألا لئاسو يف فنعلا نيب ةقالعلا لوح مئاقلا لدجلا لازيال

 يف نيقهارملا نم نينثا يديأ ىلع نيتنسلا رمعب لفط لتقم دعب ايناطيرب يف ةقالعلا هذه ىلع ءوضلا طيلست

 :مهتمكاحم يف يضاقلا لاق دقو 1993 ماع
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 "ايثزج رسفي ةفينعلا ويديفلا مالفأل مهضرعت نأ يف كشأ يننكلو ءمهتأشن ىلع مكحلل الوخم تسل)

 .(هباكتراب اوماق ام

 ىلا ويديفلا مالفأ لوصوب مكحتي عيرشت رادصا ىلا ةوعدلا سفنلا ءاملع نم ددع دناس دقلو

 ويديف نم لافطألا ةيامح ” ناونعب "اريرقت عضو يذلا نسوين ءالؤه سفنلا ءاملع نيب نمو «لافطألا

 نأ الا ءلافطألا ءابطأو نييسفنلا ءابطألا نم ريثكلا ةدناسم هرودب ريرقتلا اذه ىقال دقو ."فنعلا

 مغرلا ىلع هنأ ىلا شتابربمك راشأ ذا ءاهيلع ءانب هريرقت نسوين عضو يتلا ةلدألا قدص يف ككش شتابربمك

 لبق "3 مقر لافطألا بعل ” ناونعب ويديف طيرش رجأتسا ةهرجلا يبكترم نيقهارملا دحأ دلاو نأ نم

 هدلاو عم نكسي نكي مل قهارملا كلذ نأ الا «ةيناطيربلا فحصلا ىدحا تراشا امك «عيباسأ ةدعب ةميرجلا

 نم مغرلا ىلعو ؛لثملابو .ةفينعلا ويديفلا مالفأ وأ ءبعرلا مالفأ بحي ال قهارملا كلذ ناكو .نيحلا كلذ يف

 تناك 1987 ماع ةيناطيربلا ندملا ىدحا يف "اصخش " 16 " اهتيحض بهذ يتلا ةرزجملا نأب ضعبلا يأر

 ىلا دوعي مئارج نم بكترا ام نأب لوقلا معدي ليلد نم كانه سيل هنأ الا ءوبمارل مليف نم ةاحوتسم

 .فنعلا ةدهاشم

 يه لود تسل ةيفاقث ربع ةسارد ىلع ينبملا كيبو كوتسموك جاتنتسا شتابربمك دقتنا دقف كلذك

 رمع يف فنعلا مالفأ ةدهاشم نأب لئاقلاو (ادنلفو ادنلوبو ليئارساو ةدحتملا تايالولاو ايلارتسأو ادنلوه)

 .اقحال ناودعلاب ءىبنت ركبم
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 رداصملا مهأ

 «ةريسملا راد .ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيجولوكيس .(2006) يلع دمحم حلاص ءوداج وبأ ٠

 .نامع «ندرألا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءريرج ةبتكم .يعامتجالا ءاكذلا .(2008) لراك ءتخربلا »

 .نيطسلف ,مالعالا ةيلك ءىصقألا ةعماج .يعانقالا لاصتالا .(2005) يلع ءثوغرب ٠
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